ÖZEL MAKALE

Uygulama Parametresi: Mikrosefalisi olan
çocu¤un tetkiki (kan›ta dayal› bir derleme)
Quality Standards Subcommittee of the American Academy of
Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology
Society Raporu

Stephen Ashwal, MD
David Michelson, MD
Lauren Plawner, MD
William B. Dobyns, MD

ÖZET

Amaç: Mikrosefalisi olan çocu¤un tetkikinde kan›ta dayal› öneriler yapmak.
Yöntemler: ‹lgili literatür derlendi, özetlendi ve s›n›fland›r›ld›. Öneriler 4 kademeli bir kan›t s›n›flama ﬂemas›na dayand›r›ld›.
Bulgular: Mikrosefali önemli bir nörolojik bulgudur, ancak tan›m ve tetkikinde ortak bir yaklaﬂ›m yoktur.
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Mikrosefali erken beyin geliﬂimini bozabilen herhangi bir olay sonras› geliﬂebilir ve yüzlerce genetik sendroma eﬂlik edebilir. Birleﬂik Devletler’de, y›lda yaklaﬂ›k 25.000 bebe¤e mikrosefali (baﬂ çevresi <–2 SD) teﬂhisi konulmaktad›r. Diyagnostik testler hakk›nda kan›ta dayal› önerileri destekleyecek yeterli veri yoktur. Nörogörüntülemenin verimi %43 ila %80 aras›nda de¤iﬂir. %15.5 ila %53.3 vakada genetik etiyoloji bildirilmiﬂtir. Metabolik bozukluklar›n prevalans› bilinmemekte, ancak %1 oldu¤u tahmin edilmektedir. A¤›r mikrosefalili (baﬂ çevresi <–3 SS) çocuklarda görüntüleme anormalli¤i olmas› (~%80) ve daha hafif mikrosefalili (–2
ila –3 SD; ~%40) olanlara göre daha a¤›r geliﬂme göstermeleri olas›d›r. Birlikte olan sorunlar epilepsi
(~%40), serebral palsi (~%20), mental retardasyon (~%50) ve oftalmolojik bozukluklard›r (~%20 ila ~%50).

Öneriler: Nörogörüntüleme, mikrosefalili çocu¤un tetkikinde yap›sal nedenleri saptamak üzere kullan›labilir (Seviye C). Klinik veya görüntüleme anormallikleri spesifik bir teﬂhisi düﬂündüren, edinsel veya çevresel
etiyoloji lehine herhangi bir kan›t› olmayan mikrosefalili çocu¤un tetkikinde, hedefli ve spesifik bir genetik
test yap›labilir (Seviye C). Serebral palsi, epilepsi ve duysal defisitler gibi birlikte olan sorunlara yönelik tarama yap›labilir (Seviye C). Mikrosefalili çocuklarda diyagnostik testin verimine dair daha fazla çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r. Neurology® 2009;73:887–897
SÖZLÜK
SP ⫽ serebral palsi; GGG ⫽ global geliﬂme gerili¤i; BÇ ⫽ baﬂ çevresi; MRE ⫽ ilaca dirençli epilepsi; OMIM ⫽ Online Mendelian
Inheritance in Man.

Mikrosefali önemli bir nörolojik bulgudur, ancak mikrosefalinin tan›m›nda ve etkilenmiﬂ çocuklar›n tetkikinde herhangi bir ortak yaklaﬂ›m
yoktur.1,2 Mikrosefali genelde baﬂ çevresinin
(BÇ) yaﬂ ve cinsiyet ortalamas›n›n 2 SD’den daha fazla alt›nda olmas› olarak tan›mlan›r.2,3
Baz› akademisyenler ise a¤›r mikrosefaliyi
BÇ’nin ortalaman›n 3 SD’den fazla alt›nda olmas› olarak tan›mlarlar.4–7 Aksi belirtilmedikçe, bu parametrelerde mikrosefalinin genel tan›m› kullan›lacakt›r. Önerilen BÇ ölçüm yöntemleri ek 2’de mevcuttur.
E¤er BÇ normal da¤›l›m gösterseydi, çocuklar›n %2.3’ünün tan›m gere¤i mikrosefalik ol-

mas› gerekirdi. Oysa do¤umda ⬍⫺2 SD BÇ
için yay›mlanm›ﬂ tahminler çok daha düﬂük,
%0.568 ve %0.549 seviyesindedir. Fark normal
olmayan da¤›l›ma, postnatal mikrosefali geliﬂimine veya eksik kayda ba¤l› olabilir. E¤er normal da¤›l›m olsayd›, çocuklar›n %0.1’inde a¤›r
mikrosefali olmas› gerekirdi ki zaten yay›mlanan tahmin de yeni do¤anlar›n %0.14’ü seviyesindedir.9
Mikrosefali, ekstrakraniyal malformasyon
veya dismorfik yüz özelliklerinin varl›k veya
yoklu¤una göre sendromik veya saf, primer veya gerçek (microcephalia vera) olarak tan›mlanabilir. Bu terimler ayr› bir etiyolojiye iﬂaret et-
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mez ve nörogeliﬂim bozuklu¤unun genetik veya
çevresel nedenleriyle birlikte olabilir. Baz› daha
s›k nedenler tablo 1’de özetlenmiﬂtir.
Ayr›nt›l› bir öykü, çocu¤un ve yak›n akrabalar›n›n geliﬂim kay›tlar› ve detayl› bir fizik muayene ile bir teﬂhis konabilir veya ileri test istenebilir. Nörogörüntüleme ve genetikte gerçekleﬂen
geliﬂmeler mikrosefali nedenleri hakk›ndaki bilgimizi art›rm›ﬂ, beraberinde yeni s›n›flama ve
test yaklaﬂ›mlar› önerilerine getirmiﬂtir. Konjenital veya postnatal baﬂlang›çl› olarak tan›mlanan
mikrosefaliye yönelik diyagnostik algoritmalar
geliﬂtirirken, diyagnostik verimin mikrosefalinin
ﬂiddetine ba¤l› olup olmad›¤›n› da araﬂt›rd›k.
ANAL‹Z ‹ﬁLEM‹N‹N TANIMI Bu parametreler
için taranan literatürden (1966–2007) 4500
baﬂl›k ve özet saptand›, derleme için 150 makale seçildi. Veri tabanlar›, araﬂt›rma terimleri ve
makale s›n›flamas› için Neurology® Web sitesi
www.neurology.org’da ekler e-1A–e-1C’ye bak›n›z.
KANIT ANAL‹Z‹ Mikrosefalili çocuklarda diyagnostik testin rolü nedir? Nörogörüntüleme. Yüz k›rk

üç mikrosefalili çocukla yap›lm›ﬂ 2 S›n›f III çal›ﬂmadan elde edilmiﬂ BT verileri mevcuttur
(tablo e-1).10,11 Bir çal›ﬂmada, 85 mikrosefalili
(⬍⫺2 SD) çocu¤un %61’inde BT bulgular›
anormal ç›km›ﬂt›r.10 Bilinen perinatal veya
postnatal beyin hasar› öyküsü olan hastalar›n
(n ⫽ 22) görüntüleme anormallik yüzdesi en
yüksek (%91), bir veya daha fazla ekstrakraniyal konjenital anomalisi olan hastalarda (n ⫽
30) ise orta (%67) ve öykü veya muayene ile
hiçbir beyin hasar› kan›t› bulunmayan hastalarda (n ⫽ 33) da en düﬂük (%36) düzeydeydi.
Yaln›z, bu gruptan 4 hastada klinikle ﬂüphelenilmeyen majör SSS malformasyonlar› saptand›. Görüntüleme bulgular› 4 gruba s›n›fland›r›ld›: normal (%39), hafif atrofi/ventriküler dilatasyon (%31), orta-a¤›r atrofi/ventriküler dilatasyon (%28) ve izole parenkimal anormallikler (%2). Mikrosefalilinin derecesi serebral atrofi veya ventriküler dilatasyonun ﬂiddetiyle
koreleydi. Beﬂ vakada (%6) bulgular daha spesifik bir teﬂhis (örn., ﬂizensefali, holoprozensefali) konulmas›n› sa¤lad›. Mikrosefalili (BÇ
⬍⫺2 SD) 58 çocukla yap›lan ikinci bir çal›ﬂmada, baﬂ çevresinin BT bulgular›yla korele olmad›¤›, BT bulgular›yla mental retardasyon, motor bozukluk ve epilepsi aras›nda korelasyonlar
oldu¤u belirlendi.11 BT’nin prognozu belirlemede oldukça yararl› oldu¤u düﬂünüldü.
Seksen sekiz mikrosefalili çocukla yürütülmüﬂ 2 S›n›f III MRG çal›ﬂmas›nda %67 ve %80
372
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oranla anormallik saptand› (tablo e-1).12,13 Bir
çal›ﬂmada, bir genetik bozukluktan ﬂüphelenilmeyen veya teﬂhis edilmeyen çocuklar›n
%68’inde anormallikler tespit edildi, en s›k
anormallik nöronal migrasyon bozukluklar› veya kallozal malformasyondu.13 Postnatal baﬂlang›çl› mikrosefali geliﬂmiﬂ çocuklar›n
%100’ünde anormallik vard›, hidranensefali ve
infarkt en s›k anormalliklerdi. ‹kinci çal›ﬂmada
MRG anormallikleri 4 gruba s›n›fland›r›ld›:
konjenital sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu
(n ⫽ 6), serebral malformasyon/miyelinasyon
bozukluklar› (n ⫽ 16), s›n›flanamayan patolojik
bulgular (n ⫽ 8) ve normal (n ⫽ 3).12 Yüksek
CMV enfeksiyonu prevalans›, vaka seçim yanl›l›¤› nedeniyle gerçekleﬂmiﬂti. Bu küçük çal›ﬂmada, yazarlar serebral malformasyonun ﬂiddeti ve nörogeliﬂim bozukluklar› aras›nda bir
korelasyon bulamad›.
‹ki S›n›f III çal›ﬂmada BT veya MRG’nin diyagnostik verimi ve mikrosefalinin ﬂiddeti araﬂt›r›ld› (tablo e-1).14,15 Bir çal›ﬂmada, hafif mikrosefalili çocuklarda (⬍⫺2 SD) verim %68.8 iken,
a¤›r mikrosefalilerde (⬍⫺3 SD) %75’e ç›kt›.
‹kinci bir çal›ﬂmada da, a¤›r mikrosefalili çocuklarda görüntüleme anormallikleri bulma olas›l›¤›n›n (%80) hafif mikrosefalili (SD ⫺2 ila ⫺3)
olanlara (%43) göre daha yüksek oldu¤u görüldü.15 Görüntüleme bulgular›yla Bayley Scales of
Infant Development veya McCarthy Scales of
Children’s Abilities ile ölçülen nörogeliﬂim sonuçlar› aras›nda hastan›n yaﬂ›na ba¤l› korelasyon gözlendi.15 Normal görüntüleme grubunda
geliﬂme bölümleri 70 veya üzerindeyken, anormal görüntüleme grubunda 52 veya alt›ndayd›.
Sonuçlar. ‹ki yüz doksan iki mikrosefalili çocukla yap›lm›ﬂ 6 S›n›f III çal›ﬂmadan elde edilen
veriler (2 BT, 2 MRG, 2 BT/MRG), diyagnostik verimin %43 ila %80 aras›nda oldu¤unu
ortaya koymuﬂtur. ‹ki çal›ﬂmada, a¤›r mikrosefalili (⬍⫺3 SD) çocuklar›n MRG’lerinin daha
hafif mikrosefalili olanlara göre anormal olma
olas›l›klar› daha yüksektir (yani, %75, %80).
MRG ile tipik olarak BT’nin yakalayamayaca¤› beyin anormallikleri tespit edilir.
Öneri. Nörogörüntüleme, mikrosefalili çocu¤un tetkikinde yap›sal nedenleri tespit etmede
yararl› olabilir (Seviye C).
Klinik ba¤lam. MRG ile migrasyon bozukluklar›, kallozal malformasyon, posteriyor fossa yap›sal anormallikleri ve miyelinasyon bozukluklar› gibi ço¤unlukla BT ile tespit edilemeyecek bulgular ortaya ç›kar›labilir ve MRG daha üstün bir
diyagnostik test olarak kabul edilir.16 Ek 3’de,
bir MRG’ye dayal› mikrosefali s›n›flama ﬂemas›n›n ana hatlar› çizilmiﬂtir.17 Geriye dönük derlemeyle oluﬂturulmuﬂ olsa da, faydal› bir tetkik ol-

Tablo 1

Konjenital ve postnatal başlangıçlı mikrosefalinin etiyolojileri

Konjenital

Postnatal başlangıçlı

Genetik

Genetik

İzole

Doğumsal metabolizma bozuklukları

Otozomal resesif mikrosefali

Konjenital glikozilasyon bozuklukları

Otozomal dominant mikrosefali

Mitokondriyal bozukluklar

X bağlantılı mikrosefali

Peroksizomal bozukluklar

Kromozomal (nadir: “açıkça”
dengeli düzenlemeler ve ring
kromozomlar)

Menkes hastalığı

Amino asidopatiler ve organik asidüriler
Glikoz transporter defekti
Sendromik

Sendromik

Kromozomal
Trizomi 21, 13, 18
Dengesiz yeniden düzenlemeler
Bitişik gen silinmesi
4p silinmesi (Wolf-Hirschhorn sendromu)

Bitişik gen silinmesi
17p13.3 silinmesi (Miller-Dieker sendromu)

5p silinmesi (cri-du-chat sendromu)
7q11.23 silinmesi (Williams sendromu)
22q11 silinmesi (velokardiyofasiyal
sendrom)
Tek gen defektleri

Tek gen defektleri

Corelia de Lange sendromu

Rett sendromu

Holoprozensefali (izole veya
sendromik)

Nijmegen breakage sendromu

Smith-Lemli-Opitz sendromu

Ataksi-telanjiyektazi

Seckel sendromu

Cockayne sendromu
Aicardi-Goutieres sendromu
XLAG sendromu
Cohen sendromu

Edinsel
Parçalayıcı hasarlar

Edinsel
Parçalayıcı hasarlar

Monozigotik ikizin ölümü

Travmatik beyin hasarı

İskemik inme

Hipoksik-iskemik ensefalopati

Hemorajik inme
Enfeksiyonlar
TORCHES (toksoplazmoz, rubella,
sitomegalovirüs, herpes simplex,
sifilis) ve HIV

Hemorajik ve iskemik inme
Enfeksiyonlar
Menenjit ve ensefalit

Konjenital HIV ensefalopatisi
Teratojenler

Toksinler

Alkol, hidantoin, radyasyon

Kurşun zehirlenmesi

Maternal fenilketonüri

Kronik böbrek yetmezliği

Kötü kontrollü maternal diyabet
Yoksunluk

Yoksunluk

Maternal hipotiroidizm

Hipotiroidizm

Maternal folat eksikliği

Anemi

Maternal yetersiz beslenme

Yetersiz beslenme

Plasental yetmezlik

Konjenital kalp hastalığı

Elsevier: Abuelo D. Microcephaly syndromes. Semin Pediatr Neurol 2007;14:118–127’den
izinle yeniden basılmıştır. OMIM’de mikrosefali için yaklaşık 500 liste olduğuna dikkat ediniz
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim).

du¤u aç›kt›r, zira belli malformasyonlar (örn., lizensefali, ﬂizensefali) a¤›r nörolojik bozukluklarla gider ve bu bozukluklardan baz›lar›nda spesifik gen anormallikleri bulunmuﬂtur. Dolay›s› ile
MRG ço¤unlukla kesin teﬂhis, prognoz ve genetik dan›ﬂmada yard›mc› olabilmektedir.
Genetik test. Mikrosefalili çocuklarda genetik
anormalliklerin prevalans› ve spesifik tipi hakk›nda çok az veri mevcuttur. Mikrosefalinin
tetkiki için baﬂvuran 58 çocukluk bir S›n›f II çal›ﬂmada, 9’unda (%15.5) bir genetik etiyoloji
belirlendi.18 Bir hastada Angelman sendromu,
1’inde tüberoz skleroz, 2’sinde çeﬂitli konjenital
anormallikler ve 5’inde de mikrosefali aile öyküsü vard›. Prenatal mikrosefalinin ultrason ile
teﬂhis edildi¤i 30 bebeklik bir S›n›f III çal›ﬂmada, %23.3’ünde bir kromozom bozuklu¤uyla
birliktelik, %23.3’ünde multipl konjenital
anormallikler ve %20’sinde de spesifik genetik
sendromlar bulundu.19 Bu kohortta, %16.7 bebekte genelde genetik anormalliklerile birlikte
olan holoprozensefali belirlendi.19
Sonuçlar. Mikrosefalili çocuklar›n %15.5 (S›n›f II, n ⫽ 58) ila %53.3’ünde (S›n›f III, n ⫽ 30)
genetik etiyolojiler bulunabilir. MRG çal›ﬂmas›
iyi bilinen genetik sorunlara eﬂlik eden spesifik
malformasyonlar› tespit edebilir.
Öneri. Mikrosefalili çocu¤un tetkikinde spesifik bir etiyolojiyi saptamak için spesifik hedefli genetik test yap›labilir (Seviye C).
Klinik ba¤lam. Mikrosefali, nedenleri ﬂimdiye
kadar bulunamam›ﬂ olan, ancak daha fazla araﬂt›rma ile ortaya ç›kar›labilecek çok say›da sendromlar dahil, pek çok genetik etiyolojiyle birliktedir (ek 4).20 Mikrosefali geneti¤i h›zla geliﬂen
bir alan oldu¤undan, güncel veriler, mikrosefalili çocuklarda diyagnostik tetkikin bir parças›
olarak genetik testin önem ve iliﬂkisi muhtemelen yeterince anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.20 ﬁimdiye kadar
saptanan mikrosefali genlerinin birço¤u spesifik
fenotiplerle ba¤lant›l› genlerdir, dolay›s› ile daha
hedefli bir klinik test yapma imkan› vard›r. Kromozomal silinme ve duplikasyona yönelik mevcut tarama testleri karyotipleme, subtelomerik
floresan in situ hibridizasyon ve bakteriyel suni
kromozom veya oligo temelli komparatif genomik hibridizasyondur.2,20,21 Mikrosefalili çocuklarda bu testlerin diyagnostik verimleri halen bilinmedi¤inden, kullan›mlar›na dair halen spesifik bir öneri yap›lamamaktad›r.
Metabolik test. Metabolik bozukluklar, 3 dikkate de¤er istisna hariç, nonsendromik konjenital mikrosefali ile nadiren gelir: fetüs beyninin
toksik seviyelerde fenilalanine maruz kald›¤› maternal fenilketonüri; bir L-serin biyosentez bozuklu¤u olan fosfogliserat dehidrogenaz eksikli¤i ve 2-ketoglutarik asidüriyle birlikte olan
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Tablo 2

Ağır epilepsi ve mikrosefaliye eşlik eden genetik sendromlar

Bozukluk

Gen(ler)

Yapısal malformasyon
Klasik lizensefali (izole LIS sekansı)

Lis1, DCX, TUBA1A

Lizensefali: X bağlantılı artı anormal
genitalia

ARX

Lizensefali: otozomal resesif artı serebellar
hipoplazi

RELN

Bilateral frontopariyetal polimikrogiri (COB)

GPR56

Periventriküler heterotopi artı mikrosefali

ARFGEF2

Şizensefali

EMX2 (nadir)

Holoprozensefali

HPE1 21q22.3

HPE 6 2q37.1

HPE2 2p21

HPE7 9q22.3

HPE3 7q36

HPE 8 14q13

HPE4 18p11.3

HPE9 2q14

HPE5 13q32
Sendromlar
Wolf- Hirschhorn sendromu

4p

Angelman sendromu

UBE3A,15q11-q13

Rett sendromu

Xp22, Xq28

MEHMO (mental retardasyon, epilepsi,
hipogonadizm, mikrosefali, obezite)

Xp22.13-p21.1

Mowat-Wilson sendromu (mikrosefali,
mental retardasyon, ayrı yüz özellikleri
ve/veya Hirschsprung hastalığı)

ZFHX1B, 2q22

Veriler OMIM’den (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim) alınmıştır. Okur güncel bilgilere bu
kaynaktan ulaşabilir, zira yeni girişler yapılmakta ve veriler gözden geçirilmektedir. Okur
aynı zamanda, genetik testlerin klinik veya araştırma tabanında mevcudiyeti hakkında
OMIM’nin bağlantılı olduğu GeneTests’e (http://www.genetests.org) doğrudan başvurabilir.

Amish ölümcül mikrosefalisi.22 Sendromik konjenital mikrosefaliye eﬂlik eden metabolik bozukluklar, ek e-2’de listelenmiﬂtir. Metabolik
bozukluklar›n daha çok postnatal baﬂlang›çl›
mikrosefaliye neden olmas› ve tipik olarak global geliﬂme gerili¤iyle (GGG) gitmesi beklenir.
Daha önce bu baﬂl›k alt›nda yay›mlanan bir Uygulama Parametresi’nde oldu¤u gibi, GGG’li çocuklarda do¤umsal metabolizma hatalar›na yönelik rutin taraman›n diyagnostik verimi %1 civar›ndad›r ve verim, mikrosefalinin mevcudiyeti
gibi spesifik durumlarda %5’e kadar ç›kabilir.23
Sonuçlar. Mikrosefalili çocuklarda metabolik
bozukluk prevalans› bilinmemektedir. GGG’li
çocuklarla yap›lan eski bir çal›ﬂma analizine
göre, %1–5 olabilir.
Öneri. Mikrosefalili yeni do¤an veya bebe¤in
tetkikinde rutin metabolik test yap›lmas›n› destekleyecek veya reddedecek yeterli kan›t yoktur
(Seviye U).
Klinik ba¤lam. Mikrosefali GGG’de s›k rastlanan bir sorundur ve metabolik testin verimi
aﬂa¤›dakiler mevcut oldu¤u zaman daha yüksek olabilmektedir: ana babaya ait bir kan ba¤›
öyküsü, akrabalarda benzer bir aile öyküsü,
epizodik belirtiler (nöbet, ataksi, kusma, ense374
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falopati), geliﬂme gerili¤i, ekstrakraniyal organ
yetmezli¤i veya nörogörüntülemede spesifik
bulgular.23 Mikrosefalisi, di¤er tetkikler yap›ld›ktan sonra bile hala aç›klanamayan çocuklarda metabolik testin verimi daha yüksek olabilir. Metabolik testin ne zaman ve nas›l yap›lmas› gerekti¤ini öneri etmek için yeterli veri yoktur, ancak a¤›r primer konjenital mikrosefalili
çocuklarda Amish ölümcül mikrosefalisinde
beklenen yüksek idrar alfa ketoglutarik asit düzeyi için test yapmak makul olabilir.23
Hangi nörolojik bozukluklar mikrosefaliye eﬂlik eder?
Epilepsi. Altm›ﬂ alt› Mikrosefalili (⬍ ⫺2 SS) ço-

cu¤un yer ald›¤› bir S›n›f III çal›ﬂmadan elde
edilen veriler, toplam epilepsi prevalans›n›n
%40.9 oldu¤unu gösterdi.24 ‹ki S›n›f III çal›ﬂma, epilepsinin konjenitale göre postnatal baﬂlang›çl› mikrosefalide daha s›k oldu¤unu akla
getirmektedir. Bir çal›ﬂmada, postnatal baﬂlang›çl› mikrosefalili çocuklar›n %50’sinde epilepsi meydana gelmiﬂken, bu oran konjenital mikrosefalililerde sadece %35.7’ydi.24 ‹kinci çal›ﬂmada ise, epilepsinin postnatal baﬂlang›çl› mikrosefalide 4 kat daha s›k oldu¤u bildirildi.25
Mikrosefali, ciddi bir ilaca dirençli epilepsi
(MRE) risk faktörüdür.26–28 Otuz çocukluk bir
S›n›f III çal›ﬂmada, MRE’si olanlar›n %58’inde
ve nöbetleri kontrol alt›nda olanlar›n da sadece
%2’sinde mikrosefali saptand› (olas›l›k oran›
67.67; p ⬍ 0.001).27
Epilepsi, tablo 2’de özetlenen sendromik mikrosefalinin baz› tiplerinde öne ç›kan bir özelliktir. Çal›ﬂmalarda, mikrosefalili çocuklarda rutin
EEG çekiminin rolü s›nanmam›ﬂt›r. Mikrosefalili çocuklarla yürütülen bir S›n›f III çal›ﬂmada,
hiçbir nöbeti olmayan veya ara s›ra febril nöbet
geçiren 39 çocu¤un %51’inde EEG anormalliklerine rastland›.24 MRE’li 18 çocu¤un %78’inde
epileptiform EEG anormallikleri mevcuttu.
Sonuçlar. Mikrosefalili çocuklarda, özellikle
ilaca dirençli epilepsi geliﬂmesi beklenir. Belli
mikrosefali sendromlar›nda epilepsi prevalans›
çok daha yüksektir. Epilepsisi olan ve olmayan
mikrosefalili çocuklarda EEG testi yap›lmas›na
dair bir sistematik çal›ﬂma yoktur.
Öneriler.

1. Mikrosefalili çocuklar epilepsi riski alt›nda
oldu¤undan, doktorlar mikrosefalili çocuklar›n bak›c›lar›n› klinik nöbetleri nas›l fark
edecekleri hususunda e¤itebilirler (Seviye C).
2. Mikrosefalili çocu¤un tetkikinde rutin EEG
yap›lmas›n› destekleyecek veya reddedecek
yeterli kan›t yoktur (Seviye U).
Serebral palsi. Geliﬂme özrü bulunan çocuklarla yürütülmüﬂ bir S›n›f II çal›ﬂmada, mikro-

sefalili 216 çocu¤un %21.4’ünde ve 1159 normosefalik çocu¤un da %8.8’inde serebral palsi
(SP) saptand› (p ⬍ 0.001).29
SP’li çocuklarla yap›lan 2 S›n›f I (n ⫽ 2445)
ve 1 S›n›f III (n ⫽ 540) çal›ﬂmada, ortalama konjenital mikrosefali oran›n›n %1.8 oldu¤u belirlendi.30–32 Üç S›n›f III çal›ﬂmada (n ⫽ 338), konjenital ve postnatal baﬂlang›çl› mikrosefali kombine prevalans› %32.5 ila %81 aras›nda ve ortalama %47.9’du.33–35 Çal›ﬂmalardan birinde
(n ⫽ 96), hastalar›n %68’ine postnatal baﬂlang›çl› ve %13’üne konjenital mikrosefali teﬂhisi
konuldu.33 Di¤erlerinde ise, mikrosefalinin
mevcudiyetinde SP etiyolojisini tespit veriminin
daha yüksek oldu¤u tespit edildi.36
Sonuçlar. SP, mikrosefalili çocuklar›n s›k bir
özürlülük nedenidir. SP’de, özellikle postnatal
baﬂlang›çl› ve tespit edilebilir etiyolojisi olan
mikrosefali daha s›kt›r.
Öneriler.

1. Mikrosefalili çocuklar SP riski alt›nda oldu¤undan, doktorlar ve di¤er sa¤l›k hizmeti verenler bu hastalar› erken bulgular için izleyebilir, böylece zaman›nda destekleyici tedavi
baﬂlanabilir (Seviye C).
2. SP’li çocuklar edinsel mikrosefali riski alt›nda oldu¤undan, seri BÇ ölçümleri yap›lmal›d›r (Seviye A).
Mental retardasyon. Farkl› nüfuslarda mikrosefali
prevalans› nedir? Bir S›n›f III yatan hasta incele-

mesinde, mikrosefali prevalans tahminleri
%6.5’dan %53’e kadar de¤iﬂmekteydi.37 Nörogeliﬂim kliniklerinde görülen çocuklarla yürütülen 3 S›n›f III çal›ﬂmada (n ⫽ 933), ortalama
mikrosefali (⬍⫺2 SD) prevalans› %24.7 ç›kt›
(%6 ila %40.4).38–40 Benzer ﬂekilde, mental retardasyon için tetkik edilen 836 çocukla yürütülen bir S›n›f III çal›ﬂmada, yüksek bir a¤›r (⬍⫺3
SD) mikrosefali oran› (%20) saptand›.e1
Birkaç çal›ﬂmada, zekas› normal düzeyde olan
çocuklarda mikrosefali prevalans› ve önemi araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bin alt› normal s›n›f ö¤rencisiyle yürütülmüﬂ bir S›n›f II çal›ﬂmada, %1.9’unda hafif
(SS ⫺2 ila ⫺3) mikrosefali saptand›, hiçbirinde
a¤›r (⬍⫺3 SD) mikrosefali yoktu.e2 Mikrosefalili ö¤rencilerin ortalama IQ’su (99.5 vs 105) normosefalik gruba benzemekteydi, ama ortalama
akademik baﬂar› skorlar› daha düﬂüktü (49 vs
70). Pediatristler taraf›ndan izlenen 1775 normal
zekal› ergenin kay›tlar›n›n kontrol edildi¤i bir S›n›f III çal›ﬂmada, 11’inde (%0.6) a¤›r mikrosefali (⬍⫺3 SD) bulundu.e3 Yüz alt› mental retardasyonlu ergenin oluﬂturdu¤u ayr› bir örneklemde,
a¤›r mikrosefali prevalans› %11’di.
Mikrosefalili kiﬂilerde geliﬂme özrü prevalans› nedir? National Institute of Neurological Disor-

ders and Stroke Collaborative Perinatal Project
temelli 3 S›n›f I çal›ﬂmada, mikrosefali verileri
s›nand›. Bir erken raporda (n ⫽ 9379), 1 yaﬂ›nda mikrosefalili çocuklar›n yar›s›n›n (erkekler
⬍⫺2.3 SD, k›zlar ⬍⫺2.4 SD) 4 yaﬂ›nda IQ’lar›n›n <80 oldu¤u görüldü.e4 Müteakip bir çal›ﬂmada (n ⫽ 35.704) %1.3’ünde konjenital
mikrosefali (⬍⫺2 SD) belirlendi ve bu durum
belli popülasyonlarda 7 yaﬂ›nda mental retardasyon riskinin 2 kat yüksek oldu¤u anlam›na
geliyordu (%15.3 vs %7).e5 Üçüncü çal›ﬂmada
(n ⫽ 28.820) normosefalik çocuklardan
%2.6’s›n›n mental retarde (IQ ⱕ70) ve
%7.4’ünün de s›n›rda IQ skorlar›na (71–80)
sahip oldu¤u belirlendi. Hafif mikrosefalili (SS
⫺2 ila ⫺3) 114 çocuktan (%0.4) %10.5’i
mental retarde ve %28’i s›n›rda IQ skorlar›na
sahipti. K›rk bir çocukta (%0.14) a¤›r (⬍⫺3
SD) mikrosefali bulundu ki bunlar›n %51.2’si
mental retarde ve %17’si s›n›rda IQ skorlar›na
sahipti. Bu bulgular baz› S›n›f III çal›ﬂmalarla
da desteklenmiﬂti.29,e6
Mikrosefalili 212 çocukla yap›lan bir S›n›f II
geriye dönük çal›ﬂmada, mikrosefalinin derecesiyle mental retardasyonun varl›¤› aras›nda
önemli bir korelasyon bulundu. Hafif (SD ⫺2
ila ⫺3) mikrosefalili 113 olgunun %11’i mental retardeydi. A¤›r (⬍⫺3 SD) mikrosefalili 99
olgunun %50’sinde mental retardasyon teﬂhis
edildi ve tümünde BÇ ⫺7 SD’nin alt›ndayd›.e7
Mikrosefalili çocuklarla yap›lan baz› S›n›f III
çal›ﬂmalarda ise di¤er klinik faktörler s›nanm›ﬂt›r. Orant›l› mikrosefalinin (yani, benzer a¤›rl›k,
yükseklik ve baﬂ çevresi persentilleri) geliﬂme ve
ö¤renim yetersizliklerini öngörüp göremedi¤ine
dair ihtilafl› veriler vard›r.9,e2 Di¤er S›n›f III çal›ﬂmalar, erken t›bbi hastal›k veya beyin hasar›n›n mikrosefali ve mental retardasyonla iliﬂkisini gösterdi.e8 O halde, baﬂ›n büyüme paterni sonucun bir göstergesi olabilir: do¤umda BÇ’si
normal olan ve 1 yaﬂ›nda mikrosefali geliﬂen çocuklar›n a¤›r gerili¤i olmas› muhtemeldir. Di¤er
taraftan, geliﬂmekte olan ülkelerden çocuklarla
yap›lan çal›ﬂmalar, mikrosefali ve geliﬂme gerili¤inin, kötü beslenme, yoksulluk ve uyar›m eksikli¤inin bir sonucu olmas› halinde, ciddi bir
rehabilitasyon potansiyeli oldu¤unu göstermiﬂtir.e9 Bu ve di¤er seçilmiﬂ çal›ﬂman›n bulgular›
ek e-3’de özetlenmiﬂtir.
Sonuçlar. Mikrosefali, geliﬂimsel ve biliﬂsel
bozuklu¤u olan çocuklarda s›kl›kla tespit edilmektedir. Mikrosefalili çocuklar›n yüksek bir
mental retardasyon riski vard›r ve mikrosefalinin derecesiyle ve biliﬂsel bozuklu¤un ﬂiddeti
aras›nda bir korelasyon vard›r.
Öneri. Mikrosefalili çocuklar geliﬂme gerili¤i
riski alt›nda oldu¤undan, doktor daha ileri test
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Şekil 1

Konjenital mikrosefalinin tetkiki

Yeni doğanda, özel bir hastalık veya sendromu düşündürebilecek klinik özellikler,
diğer organ tutulumu, görme/işitme bozuklukları veya aile öyküsü var mı?
Evet
Bu soruna
özel test
yap

Hayır
Mikrosefali ağırlık
ve boy ile
orantılı mı?

Evet

Orantılı mikrosefali.
Çocukta bir çocukluk çağı
nörolojik hastalığının nörolojik
belirti veya bulguları veya
bir aile öyküsü var mı?

Hayır
Evet
İleri tetkik için beyin MRG iste
Hayır

MRG’de spesifik
malformasyon ve
hasar paterni görülür.
Bu durumu
değerlendir
(Ek 3).

MRG normal ya da
spesifik herhangi
bir bulgu yok. Enfeksiyon,
toksisite, genetik ya da
metabolik bozuklukları
değerlendir (Tablo 1).

ve rehabilitasyon gerekip gerekmedi¤ini anlamak için geliﬂim ve okul baﬂar›s›n› periyodik
olarak de¤erlendirmelidir (Seviye A).
Oftalmolojik ve odyolojik bozukluklar. A¤›r
(⬍⫺3 SD) mikrosefalili 360 çocukla yürütülen bir S›n›f I çal›ﬂmada, çocuklar›n %6.4’ünde ve 3600 yaﬂ eﬂli normosefalik kontrolün sadece %0.2’sinde göz anormallikleri saptand›.e10 ‹lgili bir çal›ﬂmada, 212.479 ard›ﬂ›k do¤umun 145’inde konjenital göz malformasyonu saptand›, ancak ayr› ayr› malformasyon
prevalans› elde edilemedi.e11 Mikrosefali bu
çocuklar›n %56’s›nda eﬂlik eden malformasyonlardan biriydi.
Ek e-4’de belirgin oftalmolojik tutulumun
bildirildi¤i mikrosefali sendromlar› listelenmiﬂtir. Mikrosefalinin eﬂlik etti¤i 499 genetik sendromun Online Mendelian Inheritance in Man
(OMIM) veri taban› taramas›nda, giriﬂlerden
241’inde (%48) çeﬂitli oftalmolojik anormalliklerden bahsedildi¤i görüldü. Bu araﬂt›rma yöntemi, oftalmolojik anormalliklerin sendromik
mikrosefalili hastalarda bulunabilme s›kl›¤›n›n
bir üst s›n›r tahminini sa¤lam›ﬂt›r.
Karmaﬂ›k kulak anormallikleri olan 100
çocukluk bir çal›ﬂmada, 85’inde nörolojik tutulum ve 13’ünde mikrosefali bildirildi.e12
Mikrosefalili çocuklarda odyolojik bozukluklar›n s›kl›¤›na dair yay›mlanm›ﬂ hiçbir çal›ﬂma
yoktur. Ek e-5’de belirgin odyolojik tutulumun oldu¤u OMIM mikrosefali sendromlar›
listelenmiﬂtir. Mikrosefali geliﬂen OMIM genetik sendromlar listesinin bir Boolean tara376
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Mikrosefaliyi gösteren
yeni nöroloji bulgu ve
semptomları, MRG,
genetik ya da metabolik
testlerle incele ve
değerlendir.

mas›nda, 113’ünde (%23) iﬂitme kayb› oldu¤u
görüldü.
Sonuçlar. Mikrosefalili çocuklarda oftalmolojik bozukluklar daha s›kt›r, ancak bu tutulumun frekans, do¤a ve ﬂiddeti çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
Mikrosefalili çocuklarda odyolojik bozukluk
prevalans verileri bildirilmemiﬂtir.
Öneri. Mikrosefalili çocuklarda oftalmolojik
anormallikler için tarama yap›labilir (Seviye C).
Klinik ba¤lam. Belli mikrosefali sendromlar›,
ek e-4 ve e-5’de listelendi¤i gibi, klasik olarak
duysal geliﬂme ile karakterizedir. Görsel ve iﬂitsel defisitlerin erken tespiti sendromik teﬂhis
konulmas›na hem de çocu¤un destekleyici bak›m›na yard›mc› olabilir.
KL‹N‹K BA⁄LAM: KONJEN‹TAL VE POSTNATAL BAﬁLANGIÇLI M‹KROSEFAL‹ Mikro-

sefali konjenital veya postnatal baﬂlang›çl› olarak kategorize edilebilir. Her bir tipe yönelik
resim 1 ve 2’de özetlenen diyagnostik yaklaﬂ›mlar bu parametrelerin hedefi d›ﬂ›nda kalan karmaﬂ›k tetkike genel bir bak›ﬂ sa¤lamaktad›r.
Klinisyenlere tetkikte yard›m etmek üzere ek
2’de baz› online kaynaklar vard›r.
Konjential mikrosefali. Birçok uzman, teﬂhise eﬂlik

eden nörogeliﬂim bozuklu¤u riski ve ana baban›n duydu¤u endiﬂe nedeniyle hafif de olsa a¤›r
da olsa konjenital mikrosefalinin etrafl› tetkik
edilmesini savunur.2,20,21 Diyagnostik tetkike
rehberlik etmek ve aileleri desteklemek ve e¤itmek için bir nörolog ve genetikçi konsültasyo-

Şekil 2

Postnatal başlangıçlı mikrosefali tetkiki

Yeni doğanda, özel bir hastalık veya sendromu düşündürebilecek klinik özellikler, diğer
organ tutulumu, görme/işitme bozuklukları veya aile öyküsü var mı?
Hayır

Evet
Bu soruna
özel test
yap

Mikrosefali ağırlık
ve boy ile
orantılı mı

Orantılı mikrosefali
Çocukta bir çocukluk çağı
nörolojik hastalığının nörolojik
belirti veya bulguları veya
bir aile öyküsü var mı?

Evet

Hayır
Mikrosefali ağır mı (< –3 SD) veya
nörolojik belirti veya bulgu var mı?
Hayır

Hayır

Evet
İleri tetkik için beyin MRG iste
Evet

MRG’de spesifik
malformasyon ve
hasar paterni
görülür.
Bu durumla ilgili
testleri yapmaya
devam et.

MRG normal ya da
spesifik herhangi
bir bulgu yok. Enfeksiyon,
toksisite, genetik ya da
metabolik bozuklukları değerlendir
(Tablo 1).
Kızlarda Rett sendromunu
değerlendir.

nu yararl› olabilir. Daha spesifik bir teﬂhis koymak, etiyoloji, prognoz, tedavi ve tekrar riskine
dair de¤erli bilgi sa¤lar.
‹lk öykü, muayene ve tarama laboratuar
testi hem spesifik bir teﬂhis veya diyagnostik
kategoriyi akla getirebilir hem de ileri tarama
veya teyit testinin daha hedefli olmas›n› sa¤lar. E¤er ilk tetkik negatifse ve çocu¤un izole
mikrosefalili oldu¤u düﬂünülürse, bir beyin
MRG’nin sonuçlar› mikrosefali tipinin ek3’te ana hatlar› çizilen ölçütlerle kategorize
edilmesine yard›m edebilir. Spesifik sorunlara
yönelik test yap›lmas› (tablo 1) bir teﬂhisi konulmas›n› sa¤layabilir. Orant›l› mikrosefalili
ve ilk tetkiki bilgi vermeyen yeni do¤anda,
monitörizasyonun sürdürülmesi hafif bir nörogeliﬂim bozuklu¤unun yakalanmas›n› sa¤layabilir.
Postnatal baﬂlang›çl› mikrosefali. SSS hasarlar›na

veya ilerleyici metabolik/genetik bozukluklara
ba¤l› edinsel mikrosefali genelde 2 yaﬂ›nda fark
edilir hale gelir. Çocu¤un BÇ’si do¤ru olarak
ölçülmezse, hafif veya orant›l› mikrosefali atlanabilir. Ebeveynlerin BÇ’siyle mukayese yapmak önemli olabilir, zira baz›lar› spesifik genetik bozukluklarla birlikte olan ailesel hafif mik-

Mikrosefaliyi
gösteren yeni
nöroloji bulgu ve
semptomları, MRG,
genetik ya da
metabolik testlerle
incele ve
değerlendir.

rosefali formlar› tan›mlanm›ﬂt›r. Do¤ru zamanlamay› ve testin boyutunu etkileyen karmaﬂ›k
sorunlar birkaç mükemmel derlemede tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.1,2,19,e11 Halen mevcut de¤erlendirme
araçlar› spesifik bir etiyolojik teﬂhis konulmas›n› sa¤lamayabilir. Nörogeliﬂim araﬂt›rmalar›n›n geliﬂtirilmesiyle birlikte, kökeni bilinmeyen
mikrosefalili çocuklar›n testine olan ihtiyaç tekrar de¤erlendirilmelidir.
GELECEK ARAﬁTIRMALAR ‹Ç‹N TAVS‹YELER

1. Konjenital ve postnatal mikrosefali prevalans›n› ve mikrosefalinin öneminin etnik köken,
prematüre öyküsü, baﬂ›n ﬂekli ve parental baﬂ
çevresi ile de¤iﬂme derecesini belirlemek için
büyük, ileriye dönük epidemiyolojik çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu tür çal›ﬂmalar
ayn› zamanda ortalama nüfus için normal
aral›kta ancak 1) kiﬂinin ailesi için ⬍⫺2 SD
olan veya 2) zaman içinde 2 SD küçülen baﬂ
çevresinin önemini de ayd›nlatabilir. Ayr›ca,
anormal beyin geliﬂim paternlerinin de¤erlendirilmesi için BÇ’nin ölçülece¤i ve plot edilece¤i yaﬂlar tekrar de¤erlendirilmelidir.
2. Mikrosefalili çocuklarda bu testlerin diyagnostik verimini belirlemek ve tetkike yönelik
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kan›ta dayal› bir algoritmik yaklaﬂ›m geliﬂtirmek için nöropsikolojik, nörogörüntüleme, genetik, metabolik, nörofizyolojik (yani, EEG) ve ek (görme ve iﬂitme) testlerin yap›ld›¤› büyük, ileriye dönük çal›ﬂmalar yürütülmelidir.
3. Mikrosefalili çocuklarda, sonuçlar› düzeltebilecek önleyici ve rehabilitasyon hizmetlerine k›lavuzluk etmek üzere, nörogeliﬂimsel
özür ve komorbid hastal›¤›n yükü ayr›nt›l›
çal›ﬂ›lmal›d›r.
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MD; Carmela Tardo, MD; Greg Yim, MD.

EK 2
Mikrosefalili çocuklar› de¤erlendirmek üzere kullan›labilecek kaynaklar
1. Do¤ru baﬂ çevresi (BÇ) ölçümü, baﬂ›n en arka (occiput) ve en
ön (supraorbital ridge) ç›k›nt›lar› aras›nda uzat›lan esnek ve
gerilebilir olmayan bir mezurayla ölçülür.
S›f›r ila 36 ay aras›nda erkek ve k›z çocuklar› için persantil cinsinden standart büyüme grafikleri National Center for Health
Statistics Web sitesinde mevcuttur.
S›f›r ila 5 yaﬂ aras›nda erkek ve k›z çocuklar› için geliﬂim grafikleri ve plot edilen standart sapmalar World Health Organization Web sitesinde mevcuttur. Bu grafikler, Brezilya, Gana,
Hindistan, Norveç, Umman ve Birleﬂik Devletler’den 8500 yeterli beslenen çocuktan elde edilen verilerle 2006’da güncellenmiﬂtir.
Otuz alt› aydan daha büyük hastalarda yap›lan ölçümler,
1968’de birkaç ülkeden havuzlanm›ﬂ verilerle oluﬂturulan ve
Emory Üniversitesi Nöroloji Bölümü web sitesinden internet
üzerinden elde edilen grafiklerle de¤erlendirilebilir (Nellhaus G.
Head circumference from birth to eighteen years: composite international and interracial graphs. Pediatrics 1968;41:106–110).

Bu bildiri American Academy of Neurology ve Child Neurology
Society’nin bir e¤itim hizmetidir. Güncel bilimsel ve klinik bilginin
gözden geçirilmesine dayal›d›r. Belli bir nörolojik problemin bütün olas› bak›m yöntemlerini veya belli bir iﬂlemi seçmek için geçerli tüm ölçütleri vermek hedeflenmemiﬂtir. Mant›kl› bir alternatif metodolojinin de d›ﬂlanmas› istenmemiﬂtir. The AAN ve the
Child Neurology Society, spesifik hasta tedavi kararlar›n›n, mevcut tüm koﬂullarda hasta ve onu tedavi eden doktorunca verilmesi gerekti¤ini kabul eder. Klinik ba¤lam k›sm›, kan›ta dayal› k›lavuzlar›n güncel uygulama al›ﬂkanl›klar› ve zorluklarla birlikte sunulmas›n› sa¤lamak için konulmuﬂtur. Herhangi bir resmi uygulama önerisi alg›lanmamal›d›r.

Prematüre bebekler veya Çin, Hindistan, Kore ve Vietnam gibi Birleﬂik Devletler’den baﬂka ülkelerde do¤an çocuklar›n büyüme grafikleri, Center for Adoption Medicine gibi, ileriye dönük evlat edinilmiﬂ ebeveynlere bilgi sunmada uzmanlaﬂm›ﬂ
web sitelerinden internet üzerinden elde edilebilir. Sa¤ kalabilen aﬂ›r› derecede prematüre çocuklar›n (<1 kg ), do¤um a¤›rl›klar› 1 kg’›n üzerinde olan çocuklar› asla yakalayamad›¤›n›
düﬂündüren kan›tlar vard›r. Bu durumda, e¤er standart BÇ
grafikleri kullan›lsa, birçok normal çocuk mikrosefalik gözükecek ve gereksiz tetkiklere maruz kalabilecektir. (Sheth RD,
Mullett MD, Bodensteiner JB, Hobbs GR. Longitudinal head
growth in developmentally normal preterm infants. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:1358 –1361.)

ÇIKAR ÇATIﬁMASI B‹LD‹R‹M‹

Web siteleri:

The American Academy of Neurology ba¤›ms›z, eleﬂtirilebilir
ve gerçek klinik uygulama k›lavuzlar› (CPG) oluﬂturma amac›ndad›r. Bu CPG önerilerini etkileyebilecek ç›kar çat›ﬂmalar›n› en aza indirmek için her türlü çaba gösterilmektedir.
CPG’de an›lan ürünlerin baﬂar› veya baﬂar›s›zl›¤›ndan mali ç›kar› olan herkesle k›lavuzlar› haz›rlayan yazarlar› ve projenin
baﬂlat›lmas› öncesi komiteyi ay›rmak için ciddi çaba gösterilmektedir. AAN, ciddi ç›kar çat›ﬂmas› olan yazarlar›n kat›l›m›n› s›n›rlar. AAN k›lavuz projesine reklam kat›l›m›na veya fon
deste¤ine izin vermez. K›lavuz taslaklar› en az 3 AAN komitesi, bir nörolog a¤›, Neurology® akran derlemeleri ve ilgili
alanlar›n temsilcileri taraf›ndan gözden geçirilmektedir. The
AAN Guideline Author Conflict of Interest Policy
http://www.aan.com’da bulunmaktad›r.

EK 1A
Quality Standards Subcommittee Üyeleri 2007–2009: Jacqueline
French, MD, FAAN (Chair); Charles E. Argoff, MD; Eric Ashman, MD; Stephen Ashwal, MD, FAAN (Ex-Officio); Christopher
Bever, Jr., MD, MBA, FAAN; John D. ‹ngiltere, MD, FAAN;
Gary M. Franklin, MD, MPH, FAAN (Ex-Officio); Debveyaah
Hirtz, MD, FAAN (Ex-Officio); Robert G. Holloway, MD, MPH,
FAAN; Donald J. Iverson, MD, FAAN; Steven R. Messe´, MD;
Leslie A. Morrison, MD; Pushpa Narayanaswami, MD, MBBS;
James C. Stevens, MD, FAAN (Ex-Officio); David J. Thurman,
MD, MPH (Ex-Officio); Dean M. Wingerchuk, MD, MSc,
FRCP(C); Theresa A. Zesiewicz, MD, FAAN.
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EK 1B
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http://www.cdc.gov/growthcharts
http://www.who.int/childgrowth/standards/hc_for_age/en/index.html
http://www.pediatrics.emory.edu/divisions/neurology/hc.pdf
http://www.adoptmed.org/topics/growth-charts.html
2. Halka aç›k Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) veri taban›nda mikrosefali geliﬂen genetik bozukluklar için
500’den fazla giriﬂ vard›r.
Web siteleri: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
3. GeneTests, mikrosefaliye neden olan genetik bozukluklar ve
teyit edici genetik ve enzim testleri yapan laboratuarlar›n yönetimi için derlemeler sunan devlet destekli t›bbi genetik bilgi
servisidir.
Web siteleri: http://www.genetests.org
4. Pictures of Standard Syndromes and Undiagnosed Malformation (POSSUM) 1000 $’a sat›n al›nabilecek bir bilgisayar sistemidir. Çok say›da malformasyon ve iskelet displazisinin eﬂlik etti¤i kromozomal ve metabolik bozukluklar gibi 3000’den
fazla sendrom hakk›nda bilgi içerir.
Web siteleri: http://www.possum.net.au
5. The London Dysmorphology Veri Taban›, London Neurogenetiks Veri Taban› ve Dysmorphology Photo Library on

CD-ROM (2001, 3. bask›) 2 ayr›nt›l› veri taban›n› ve ayr›nt›l› bir foto¤raf kütüphanesini tek bir CD-ROM’da bir
araya getirmektedir, fiyat› 2495 $’d›r. Dismorfoloji veri taban›nda 3400’den fazla nonkromozomal sendrom ve nörogenetik veri taban›nda yaklaﬂ›k 3300 nörolojik bozukluk
vard›r, kay›tl› kullan›c›lar için online güncellemeler yap›lmaktad›r.
Web siteleri: http://www.lmdatabases.com

EK 3
MRG’ye dayal› mikrosefali s›n›flamas›*
1. Mikrosefali ve normal–ince korteks
a. Otozomal resesif mikrosefali
i. Otozomal resesif mikrosefali ve normal veya hafif k›sa
boy ve yüksek fonksiyon
(a) MCPH1 mutasyonlar›
(b) ASPM mutasyonlar›
(c) CDK5RAP2 mutasyonlar›
(d) CENPJ mutasyonlar›
ii. Otozomal resesif mikrosefali art› normal veya minör
k›sa boy ve çok kötü fonksiyon
(a) Ciddi mikrosefali—Amish tipi ölümcül mikrosefali (SLC25A19 mutasyonlar›)
(b) Daha az a¤›r mikrosefali ve periventriküler nodüler heterotopi (ARFGEF2 mutasyonlar›)
(c) Daha hafif mikrosefali art› anormal frontal korteks
ve ince korpus kallozum—Warburg mikro sendromu (RAB3GAP mutasyonlar›)
b. Aﬂ›r› mikrosefali art› simplifiye giral patern ve normal boy
i. Aﬂ›r› mikrosefali art› jejunal atrezi
ii. Mikrosefali art› pontoserebellar hipoplazi
c. Primer mikrosefali, aksi s›n›fland›r›lmam›ﬂ
2. Mikrolizensefali (aﬂ›r› mikrosefali ve kal›n korteks)
a. MLIS art› kal›n korteks (Norman-Roberts sendromu)
b. MLIS art› kal›n korteks, a¤›r beyinsap› ve serebellar hipoplazi (Barth MLIS sendromu)
c. MLIS art› a¤›r, orant›l› k›sa boy—Seckel sendromu (ATR
mutasyonu)
d. MLIS art› hafif orta kal›nl›kta (6–8 mm) korteks, kallosal
agenezi
3. Mikrosefali art› polimikrogiri veya di¤er kortikal displaziler
a. Aﬂ›r› mikrosefali art› yayg›n veya asimetrik polimikrogiri
b. Aﬂ›r› mikrosefali art› ACC ve kortikal displazi
*Barkovich AJ, Kuzniecky RI, Jackson GD, Guerrini R, Dobyns
WB. A developmental and genetical classifications for malformations of cortical development. Neurology 2005;65:1873–1887’den
adapte edilmiﬂtir.
Okur ayn› zamanda, genetik testlerin klinik veya araﬂt›rma taban›nda mevcudiyeti hakk›nda OMIM’in ba¤lant›l› oldu¤u GeneTests’e (http://www.genetests.org) do¤rudan baﬂvurabilir.

EK 4
Primer mikrosefali sendromik s›n›flamas› ve eﬂlik eden
genler*
Otozomal resesif mikrosefali (OMIM 251200)
MCPH1 (Microcephalin; 8p22-pter)
MCPH2 (19q13.1-13.2)
MCPH3 (CDK5RAP2; 9q34)
MCPH4 (15q15-q21)
MCPH5 (ASPM; 1q31 )
MCPH6 (CENPJ; 13q12.2 )
Mikrosefali art› a¤›r IUGR
ATR Seckel sendromu
PCNT2 mikrosefalik osteodisplastik primordial cücelik,
tip 2; Seckel sendromu
Mikrosefali art› simplifiye bir giral patern (OMIM 603802)
Otozomal dominant mikrosefali (OMIM 156580)
Amish ölümcül mikrosefali (OMIM 607196)
Di¤er genler

AKT3 a¤›r postnatal mikrosefali
SLC25A19 Amish ölümcül mikrosefali
LIS1 lizensefali
DCX lizensefali (X-linked)
SHH holoprozensefali
ZIC2 holoprozensefali
TGIF holoprozensefali
SIX3 holoprozensefali
DBÇR7 Smith-Lemli-Opitz sendromu
CREBBP Rubinstein-Taybi sendromu
PAK3 X’e ba¤l› mental retardasyon
NBS1 Nijmegen breakage sendromu
MECP2 Rett sendromu (X-linked)
*Kal›t›m otozomal resesiftir, aksi belirtilenler hariç. Veriler Mochida and Walsh20; Alderton GK, Galbiati L, Griffith E, et al. Regulation of mitotic entry by microcephalin and its overlap with ATR signaling. Nat Cell Biol 2006;8:725–733; Bond J, Woods CG. Cytoskeletal genes regulating brain size. Curr Opin Cell Biol
2006;18:95–101; Woods CG, Bond J, Enard W. Autosomal recessive primary microcephaly (MCPH): a review of clinical, molecular,
and evolutionary findings. Am J Hum Genet 2005;76:717–728.
Okur ayn› zamanda, genetik testlerin klinik veya araﬂt›rma taban›nda mevcudiyeti hakk›nda OMIM’nin ba¤lant›l› oldu¤u GeneTests’e (http://www.genetests.org) do¤rudan baﬂvurabilir.

18 Aral›k 2008’de al›nd›. Son haliyle 7 Temmuz 2009’da
yay›na kabul edildi.
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Editör’ün Yazarlara ve Okuyuculara Notu: Neurology®de Kanıt Seviyesi
15 Ocak 2009’da yayınlanacak ve klinik
terapötik
çalışmaları
bildirecek
Neurology®’ye Makale veya Klinik/
Bilimsel Not yollayacak yazarlar çalışma
tipini, primer araştırma konusunu ve
(yukarıda) gösterilen sınıﬂama plan
isteklerine göre her bir soruya den gelen
kanıt düzeyini belirtmelidir. Kanıt
düzeyini ilk başta yazarlar tayin ederken,
son düzey yayından önce bağımsız bir
ekip tarafından belirlenecektir. En son
olarak, bu düzeyler gösterildiği gibi
(aşağıda) klinik bakıma yönelik tavsiye
sınıﬂarına aktarılabilir. Daha fazla bilgi
için, lütfen Neurology®’de yayımlanan
makalelere ve kanıt düzey sınıﬂamasının
kullanımı
hakkındaki
edjtoryale
bakınız.1-3
1. French J, Gronseth G. Lost in a jungle of evidence: we need a compass. Neurology 2008;
71:1634 –1638.
2. Gronseth G, French J. Practice parameters and
technology assessments: what they are, what
they are not, and why you should care. Neurology 2008;71:1639 –1643.
3. Gross RA, Johnston KC. Levels of evidence:
taking Neurology® to the next level. Neurology
2008;72:8 –10.

Tedavi soruları için sınıflama plan gereksinimleri
Sınıf I. Temsili bir nüfusta, ilgilenilen bir müdahaleye yönelik bir
randomize, kontrollü klinik çalışmada maskeli veya nesnel sonlanım
değerlendirmesi. Sunulan ilgili bazal karakteristikler tedavi grupları
arasında yeterince denktir veya farklılıklar için doğru istatistiksel düzeltme
yapılmıştır.
Sınıf II. Temsili bir nüfusta, ilgilenilen bir müdahaleye yönelik bir
randomize, kontrollü klinik çalışmada, Sınıf I’deki ölçüt a-e’den birini
içermeyen maskeli veya nesnel sonlanım değerlendirmesi veya ileriye
dönük bir kohort çalışması ile Sınıf I’deki b-e’yi karşılayan maskeli veya
nesnel sonlanım değerlendirmesi. Sunulan ilgili bazal özellikler tedavi
grupları arasında yeterince denktir veya farklılıklar için doğru istatistiksel
düzeltme yapılmıştır.
Sınıf III. Temsili bir nüfusta, tüm diğer kontrollü çalışmalarda (iyi
tanımlanmış doğal öykü kontroller veya kendi kontrolü gibi hareket eden
hastalar dahil) sonlanım değerlendirmesi bağımsız yapılır veya nesnel
sonlanım ölçümlerinden, bağımsız olarak elde edilir.
Sınıf IV. Konsensüs veya uzman görüşü gibi Sınıf I, II veya III ölçütlerine
uymayan çalışmalar.

AAN tavsiye sınıflaması

A = Belli bir nüfusta belli bir soruna karşı yararlı, yararsız veya zararlı
olduğu gösterilen (veya yararlı/prediktif veya yararsız/prediktif olduğu
gösterilen) (Seviye A tutarlı en az 2 Sınıf I çalışma gerektirir.)
B = Belli bir nüfusta belli bir soruna karşı muhtemelen yararlı, yararsız
veya zararlı (veya muhtemelen yararlı/prediktif veya yararsız/prediktif)
(Seviye B en az 1 Sınıf I veya tutarlı en az 2 Sınıf II çalışma
gerektirir.)
C = Belli bir nüfusta belli bir soruna karşı olası yararlı, yararsız veya
zararlı (veya olası yararlı/prediktif veya yararsız/prediktif) (Seviye C
en az 1 Sınıf II veya tutarlı en az 2 Sınıf III çalışma
gerektirir.)
D = Veri yetersiz veya çelişkili; mevcut bilgiyle, tedavi (test, gösterge)
kanıtlanmamış.
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