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ÖZET 

Özer I. Antenatal sınırda izole ventrikülomegali tanısı alan hastaların nörogelişimsel 

değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı.Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

2011. 

       İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk 
Nörolojisi Bilim Dalı polikliniğinde yürütülen çalışmanın amacı; antenatal dönemde 
izole sınırda ventrikülomegali tanısı almış çocukların nöromotor gelişimlerinin 
değerlendirilmesidir. 

        Çalışmaya prenatal dönemde izole sınırda ventrikülomegali tanısı almış, ek MSS 
anomalisi bulunmayan, yaşları 8-33 ay arasında değişen 31 bebek alındı. Çalışmaya 
alınan her olguya nörolojik muayene yapıldı. Nörogelişimsel değerlendirme için DGTT-
II, BSID-III uygulandı. Kaba motor becerilerin gözlenmesinde  KMFÖ 88 uygulandı. 
BSID-III skorları ile DGTT-II skorları pearson’s ve Spearman (nonparametrik) bağıntı 
katsayıları(r) ile karşılaştırıldı. Biyoistatistiksel çözümlemelerde SPSS 11.5 paket 
programı kullanıldı. P=0,05 anlamlı kabül edildi. DGTT-II ye göre 23 olgu (%76,6) 
yaşına uygun gelişim gösterirken, 7 olgu (%23,4) da gelişimsel gerilik gözlenmiştir. 
Olguların %83,8’i BSID-III testine göre kognitif alanda  normal gelişim gösterirken, 
%9,7’sinde hafif gelişimsel gecikme ve % 6,45’inde anlamlı gelişimsel gecikme  
bulunmuştur. Dil ölçeğine göre  %87,1‘i normal gelişim gösterirken , %6,45’inde hafif 
gelişimsel gecikme ve %6,45‘inde ise anlamlı gelişimsel gecikme bulunmuştur. Motor 
ölçeğe göre %70,9’unda normal gelişim gözlenirken %12,9’unda hafif gelişimsel 
gecikme ve %9,7‘sinde anlamlı gelişimsel gecikme bulunmuştur. DGTT-II ile BSID-III 
arasında kaba motor alanda (r=0,80) güçlü, dil alanında (r=0,68) orta güçte, ince motor 
alanda (r=0,79) güçlü ilişki ve Bayley kognitif alanla Denver kişisel sosyal alan 
arasında (r=0,72) orta güçte ilişki görülmüştür. 

         Çalışmamızın sonucunda farklı nörogelişim alanlarında değişik oranlarda 
gecikmelerin gözlenmesi nedeniyle izole hafif ventrikülomegalinin nörogelişimsel 
gecikme için risk faktörü olabileceğini düşünmekteyiz. 
 
Anahtar sözcük: ventrikülomegali, nörogelişim, Bayley III 

 



 

 

x

ABSTRACT 

Özer I.Neurodevelopmental evaluation of patients diagnosed prenataly isolated 
borderline ventriculomegaly. İstanbul University, Institute of Health Science, 
Department of Basic Pediatric Sciences. Developmental Neurology Section. Master 
Thesis. İstanbul.2011. 

        The aim of this study, conducted at İstanbul University, İstanbul Faculty of 
Medicine, Department of Pediatrics, Division of Child Neuorolgy, was to evaluate the 
neuromotor development of patients diagnosed prenataly isolated borderline 
ventriculomegaly. 

        Thirtyone children aged between 8-33 months, diagnosed prenataly isolated 
borderline ventriculomegaly and without any additional CNS anomalies, were included 
in study. For evaluation of neurodevelopment BSID-III and DDST-II tests were applied. 
GMFM 88 test was performed for observation of gross motor skills. Pearson’s and 
spearman (nonparametric) correlation coefficients(r) between the scores of DDST-II 
and BSID-III were calculated. SPSS 11,5 package  program  was  used  for analyze 
biostatistics. P=0,05 was accepted significant. According to the DDST-II results 
23(76,6%) patients showed age-appropriate development, 7%(23,4) had 
neurodevelopmental retardation. 83% showed normal cognitive development, 9,67% 
had mild, 6,45% had significant developmental delay on cognitive skill. According to 
the BSID-III language results 87,1% cases had normal development, 6,45% had mild 
and 6,45% had significant developmental delay, 70,9% had normal motor development 
12,9% had mild and 9,7% had significant  motor developmental delay on BSID-III 
motor test results. A strong relationship was seen between BSID-III and DDST-II tests’ 
gross  (r=0,80) and fine motor (r=0,79) areas and a medium strength relationship was 
seen in language (r=0,68) area. A medium strength relationship was seen between 
BSID-III kognitive (r=0,72) and DDST- II  personal social areas. 

         In conclusion, we suggest that, because of the presence of developmental delays in 
different neurodevelopmental areas and with different rates, izole borderline 
ventriculomegaly may be a risk factor for neurodevelopmental delays. 

 Key words: ventriculomegaly, neurodevelopment, Bayley III 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Fetal  ventrikülomegali (fvm), fetusun serebral ventriküllerinin  boyutlarının 

gebelik  yaşında  beklenen   normal  değerlerden  fazla olması  durumudur (1). 

Konjenital ventrikülomegali terimi değişik  intrauterin  nedenlere bağlı olarak  serebral 

ventriküler  sisteminin, özellikle lateral ventriküllerin genişlemesi  için kullanılır. 

Hidrosefali serebral ventriküler sistemde artmış beyin omurilik sıvısının (BOS) hacmi 

için kullanılır. Ventrikülomegali ve hidrosefali eş anlamlı olarak kullanılabilir. BOS, 

ventrikülerde bulunan koroid  pleksuslarda üretilir. Lateral ve üçüncü ventriküllerden, 

dördüncü  ventriküle ve subaraknoid alana geçer. Beyin ve spinal kordun çevresinde 

dolaşır ve araknoid granülasyonlar tarafından absorbe olarak venöz sisteme geçer (2).  

Lateral ventrikülün çapı  10 mm'nin üzerine çıktığında FVm tanısı  konulur; 10-

15 mm arasında sınırda(hafif), 15 mm'nin üzerinde ağır  ventrikülomegali  olarak 

değerlendirilir ( 3). 

Ventrikülomegali ek anomalilerin olup  olmamasına göre kombine veya izole 

ventrikülomegali olarak iki gruba ayrılır. İzole hidrosefali, hidrosefali  olgularında %20 

oranında görülür (2). Prognozlarını daha net belirlemek için ventrikülomegali ventrikül 

genişliğine göre hafif, orta, ağır  olarak alt grublara ayrılmaya başlanmıştır. Tek taraflı 

ve çift taraflı  ventrikülomegali olması prognozu etkilediği için bilateral veya unilateral  

olarak tanımlanmaktadır (4). 

Ventriküllerin borderline büyümesi, genellikle 15 ile 40 haftalık gestasyon  

arasındaki 10-15 mmlik atrial  genişlik  olarak  tanımlanır, sık sık nöral yada ekstranöral  

malformasyon  ile bağdaşır  ve yaygın bir şekilde USG  için bir endikasyon  olarak 

kabul edilir (5). 

 Günümüzde ventrikülomegali tanısı alan hasta sayısının artmasından dolayı 

prenatal ve postnatal takipleri ve sonuçları oldukça önem kazanmıştır. Prenatal 

taramanın yaygın olarak yapılmasından dolayı erken tanı konmaya başlanmıştır. 

Bundan dolayı hastaların prognozları hakkında yeterli güncel verilere ihtiyaç vardır. 

. 
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Ventrikülomegali kromozomal anomaliler, santral sinir sistemi anomalileri  ve 

diğer anomaliler ile sık olarak birlikte görülür. İntrauterin TORCH enfeksiyonlarına 

bağlı olarak ventrikülomegali gelişebilmektedir (4). 

 İzole serebral borderline ventrikulomegali  erken gestasyon sırasında tahmin 

edilemeyen bazı serebral lezyonların işareti olabilir. Serebral borderline 

ventrikulomegalisi olan bebekler  gelişimsel gecikme yönünden yüksek risk 

altındadırlar (5). Bu konuda ülkemizde yeterli  kaynak bulunmamaktadır. Bu çalışmada 

amacımız antenatal dönemde  borderline ventrikülomegali tanısı almış  çocukların  

mental , motor  gelişimlerinin  normal  ilerleyip ilerlemediğini değerlendirmektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Embriyo ve Fetüsün  Normal  Nöral  Anatomisi 

Fetal beyin, gebelik süresince önemli gelişimsel değişiklikler gösterir (6). 

Yüksek frekans ve rezolusyonlu transvajinal problar fetal beynin erken dönemde 

incelenmesini mümkün kılar. 

 Yedinci gebelik haftasında rombensefalik veziküle uyan hipoekojen alan sefalik 

kısımda görülebilir. Dokuzuncu gebelik haftasında üç serebral vezikül saptanabilir. 

Onbirinci gebelik haftasında hiperekojen koroid pleksuslar ve lateral ventriküller 

gözlenir. İkinci trimestirde, lateral ventriküller ve koroid pleksuslar beyin dokusuna 

oranla daha küçük görülür. Rutin intrakranial anatominin değerlendirilmesi gebelerde 

kolaylıkla elde edilebilecek iki aksiyel planda yapılır (7). Önden arkaya, lateral 

ventriküller ve koroid pleksuslar, diensefalon ve çevreleyen yapılar ile posterior fossa 

izlenir. Fetal kraniyumun  ölçümlerinden bipariyetal çap, baş çevresi ve transvers 

serebellar çapların ölçümleri, gebelik yaşı ve fetal büyümenin değerlendirilmesinin 

yanında intrakraniyal anomalilerin saptanmasında da kullanılır (4). 

 

2.2.Ventrikülomegali (VM)  

         Ventrikülomegali, çoğunlukla lateral ventriküllerde olmak üzere serebral 

ventriküler sistemin genişlemesini tanımlar (4). Kesin  anlamı  serebral  ventriküllerin  

herhangi bir sebep belirtmeksizin genişlemesidir. Gelişen beyindeki genellikle 

serebrospinal sıvısının, sıvı fazlasının mevcudiyetini gösteren bir terimdir. Hidrosefali  

yüksek CSF basıncı olan VM vakalarında rastlanır ve genellikle kafada büyük  çevresel 

uzunluk görülür.  Uterodaki CSF basıncını ölçmek imkansız olduğu için VM terimi her 

zaman doğum öncesi tanılarda kullanılmalıdır (1). 

Hidrosefali  terimi  daha  sıklıkla  ventrikülomegalinin   daha şiddetli vakaları 

için  kullanılır  ve bu genellikle  obstüriktif  bir sebep içerir (3). 

Borderline ventrikülomegalinin   eş   anlamları hafif    ventrikülomegali  ve  

hafif  hidrosefaliyi  içerir. Borderline ventrikülomegali  sonografiyle  kanıtlanabilen 

diğer mss  anomalileri olmadan   lateral  ventriküllerin  hafif  genişlemesidir. Atrial  çap 
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10 mm’ye ulaştığında ventrikülomegaliden şüphelenilir. Bunula beraber  bağlı koroidin  

medial ventrikülün duvarından ayrılması  erken ventriküler dilatasyon için görünür bir 

iz olabilir (5). 

 

2.2.1.  İnsidans: 

           İnsidansı  yüksektir. Konjenital  ventrikülomegalinin  insidansı   farklı 

çalışmalarda 1000 canlı doğumda 0,3 ile 1,5 arasında bulunmuştur. İn utero sıklığı 

muhtemelen daha fazladır. Fakat bu çalışmalar klinik verilere dayandığı için 

olduğundan daha nadir bulunmuş olabilir. Zira bazı ventrikülomegali olguları doğumda 

asemptomatiktir (8). 

          Son yıllarda   prenatal ultrasonografik incelemelerin artması sonucunda konjenital 

hidrosefali insidansında artış saptanmıştır. Bu artış özellikle izole hidrosefali 

vakalarında belirgindir (4). İzole  borderline ventrikülomegali   insidansı değişkendir. 

10 mm‘lik bir atrial genişlik ortalamanın 3 standart sapma üzerindedir. Düşük riskli 

hastalara yapılan sadece  2  prospektif  çalışmada  50‘de 1 oranından 1,600 de 1‘e 

değisen  oranlarda  çelişkili sonuçlar ortaya çıktı (8). 

 

 
2.2.2.  Patogenez: 
 

Ventrikülomegali genellikle  kranial  ya da serebral  malformasyonların veya  

yıkıcı olayların bir neticesidir  ama başka birçok etiyolojiye  sekonder de  olabilir. Ve 

sıklıkla  kromozom  bozuklukları  ve  enfeksiyonları da içeren  pek çok  fetal  sendrom  

yada fetal anomaliyle ilişkili bulunur (9). 

 Ventriküler genişleme tipik olarak üç şekilde oluşur: 

1. Azalmış rezorbsiyon veya nadiren de artmış üretim nedeniyle oluşan, venöz 

sistemle ilişkili olan ventriküller içindeki artmış rölatif sıvı basıncı. 

2.Ventriküler büyüklükteki bir artışla sonuçlanan fetal beyin dokusunun anormal 

formasyonu. 

3. Varolan beyin dokusunun atrofisi.  
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    ‘’Ventrikülomegali’’ terimi ventriküler genişlemenin tüm formlarını içine alır. BOS  

üretimi artışı  bir koroid  pleksus papillomu  veya Galen veni anevrizması (artmış venöz 

basınç) nedeniyle  oluşabilir. Hidrosefali ya ventriküler sistem içindeki (nonkomunikan) 

ya da ventrikül dışındaki (komunikan) alanda azalmış BOS klirensinden kaynaklanır. 

Nonkomunikan hidrosefalinin en yaygın nedeni aquaduktal stenozdur. Komunikan 

hidrosefali ise sıvı rezorbsiyonunu araknoid granülasyonlar düzeyinde engelleyen 

hemoraji veya infeksiyon sonucu oluşur (4). Serebrospinal sıvı  akışındaki  blokaj  

ventriküllerin  sınırları içinde ise nonkominikatif olarak yada serebrospinal sıvı  

akışındaki blokaj ventriküler sistemin dışında olduğunda kominikatif olarak   kategorize 

edilebilir (10).  Fetüste  obstrüktif  hidrosefali genellikle   nonkomünikatiftir (3). 

       Obstrüktif  hidrosefalide  tıkanma  geçici   olabilir veya  ventriküler  sistemdeki  

basınç  belli bir değere çıkınca  dengeye  ulaşabilir, bu durum geçici  veya ilerleyici 

olmayan ventrikülomegalidir (9). 

      Eğer süreç  böyle  bir dengeye   ulaşamazsa  ilerleyici olur ve ortaya  çıkan  

nörolojik  hasar bu ilerlemeyle doğru orantılıdır. Genişleyen ventriküller gelişen beyine 

baskı  yapar ve erken hasar  beyaz cevherde olur. Artan basınçla periventriküler ödem 

ve ependimal tabakada yırtılma ortaya çıkar. Daha ileri aşamada ise subependimal 

beyaz  madde  ile korpus kallozumda sinir lifleri  harabiyeti ve  sonunda periventriküler  

gliozis oluşur (9, 11). 

      Beyin harabı, anne  karnında  enfeksiyon yada  vasküler  bir olaydan kaynaklanan   

bir hasarı içerebilir. Beynin gelişme bozukluğu sekonder  ventriküler  dilatasyona  

sekonder  olan  beyin dokusu  küçülmesiyle  ilişkili olabilir. Örneğin  korpus kallosum  

agenezisi  çoğunlukla  orta ve hafif derece tıkanıklığa bağlı olmayan ve ilerleyici 

olmayan ventrikülomegaliyle  ilişkilidir (3). 

      Ventriküler genişliğin ölçümü  ventrikülomegali nedenleri arasında ayrım yapmak 

için güvenilir değildir.Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

kromozomal   anomalilerden   kaynaklanan   santral sinir sistemi   malformasyonlarının 

eşlik etmediği ventrikülomegaliler,  destrüktif  nedenli  ventrikülomegalilere   göre daha  

küçük değerlerdedir. Kromozomal anomalisi olan fetüslerde çoğunlukla borderline 

ventrikülomegali izlenir (8). 
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2.2.3.  Diagnoz  

        Serebral lateral venriküller hamilelik boyunca major  gelişimsel  değişikliklere  

uğrayan kompleks üç boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu yapıların sonografik 

değerlendirilmesi birçok sonografik çalışmanın amacı oldu ve fetal  ventrikülomegalinin  

tanı  ve  tanımlanmasında  pek çok farklı yaklaşım  zaman zaman  öne sürülmüştür (3).  

     Tanıda kalitatif ve kantitatif ölçümler kullanılır. Kalitatif  yaklaşım en doğrusudur 

(12,13). Ölçüm, bipariyetal çap ölçümü  için kullanılan  planın hemen üzerindeki 

transaksiyel plandan alınır. İşaretler ventriküler duvarı içermemeli ve ventriküler 

duvarlara dikey yerleştirilmelidir. Ön boynuzların, atriumların ve arka boynuzların 

normal büyüklüklerinin normogramları vardır. Günümüzde atrium genişliklerinin 

ölçümü sıklıkla kullanılmaktadır. Onbeşinci ve kırkıncı gebelik haftaları arasında 10 

mm’den küçük değerler normal olarak kabul edilir (4). 

       Tanıda genellikle USG kullanılır ve gerekirse MRG, BT gibi ileri radyolojik 

tetkikler istenebilmektedir. USG' de tanıda tek belirleyici olan lateral ventriküller 13-14. 

haftalarda  görülebilir. Ventriküller fetal santral sinir sistemi incelemesinde en önemli 

yapılardır  ve  ventriküler  genişleme beynin gelişme  bozukluklarında en sık ortaya 

çıkan bulgudur (3). Ventrikülomegali veya hidrosefali saptanan hastalarda ileri 

inceleme tekniği olarak fetal MR kullanılabilir. Fetal MRG ventrikülomegali veya 

hidrosefalinin nedenini belirlemede ve diğer MSS anomalilerini saptamada 

ultrasonografiye göre daha duyarlıdır (14).  

        USG‘de tanı  için en uygun zamanlama 15.-18. haftalardır  ve lateral ventrikül / 

hemisfer  oranı  ile ventrikül  çapı  degerlendirilir . 15  ile 40. gebelik haftaları  arasında   

lateral ventrikül   atriumunun  transvers   çapı 7.6 ± 0.6 mm  olarak sabit kalır. Korteks   

geliştikçe  ventriküllerin  boyutları  aynı  kalmakla  birlikte  hemisfere olan oranı  

küçülür. Bu oran 17-20. haftalarda  0.5 iken 20. haftadan sonra 0.33'e düşer (3).       

Farklı çalışmalar  ikinci 3 aylık dönem için standart sapmanın  yaklaşık 1 mm ve  atrial  

genişliğin yaklaşık 7 mm olduğu benzer sonuçları  ortaya çıkarmıştır. 3.trimestır  

normal  değerleri  için daha  az  ortak  kanı vardır. Ancak iki  çalışmada  atriyal 

genişliğin 15. hafta ve  hamileliğin son zamanı arasında  sabit kaldığı görülmüştür.  

Ancak bu çalışmalar 3.trimestırdaki  fetüslerin  nispeten  daha küçük bir kısmını  

kapsamaktaydı. 503  fetusle yapılan bir çalışma  2. ve 3. trimestırda  benzer ortalama 

değerler  ortaya  çıkarmıştır. Fakat hamilelik boyunca  artmış bir  standart sapma ortaya 

çıkmıştır. Ortalama  +2 standart  sapma  hamileliğin 16. haftasında  9.2‘den hamilelik 
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sonunda 10.2‘ye  artış  gösterdi. 838 vakalık bir başka  seride 14. ve 40. haftalarda 

ortalama  6 mm ve 8 mm’lik  ortalama değerlerle birlikte  hamilelik  boyunca  zayıf bir 

artış  görülmüştür (3). 

        Lateral ventrikülün çapı 10 mm'nin üzerine çıktığında fvm tanısı  konulur; 10-15 

mm arası orta, 15 mm'nin üzeri ağır  ventrikülomegali  olarak değerlendirilir.  Bazı 

çalışmalarda  borderline  ventrilküler dilatasyonun 10 mm’den 15 mm’ye kadar  

ölçümleri  kapsadığı düşünülür (3). Başka bir çalışmada ise  lateral ventrikül atrium 

genişliği 10 mm ve üzerinde olanlar üç gruba  ayrılmaktadır. 

1- Lateral ventrikül genişliği (LVG) 10-12 mm arasında olanlar hafif 

ventrikülomegali, 

          2- LVG  12,1-15 mm arasında olanlar orta ventrikülomegali, 

          3-LVG 15 mm ve üzerinde olanlar ağır ventrikülomegali olarak sınıflandırılır 

(15,16). 

       Bunla beraber  bağlı koroidin  medial ventrikülün duvarından ayrılması  erken 

ventriküler dilatasyon için görünür bir iz olabilir (5). Lateral ventrikül  koroid  

pleksusunun  yassılaşması veya görülmemesi  ile  korteks  kalınlığının azalması  tanıyı   

destekleyen diger bulgulardır. Özellikle korteks kalınlığının  10mm' den az olması  kötü  

prognoza   işaret eder (3). 

      Yapılan çeşitli  çalışmalarda bulunan atrium genişliğinin ortalama değerleri aşağıda 

verilmiştir. 
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 Tablo 2.1.Normal popülasyonda lateral ventriküler atrial ölçümlerin dağılımı 

. 

 

        Levine ve ark.’nın yaptığı çalışmada, ultrasonografi ile saptanan 25 

ventrikülomegali vakasının MRG ile incelenmesi sonucunda 10 vakada (%40) tanı 

değişmiştir (18). Günümüzde diğer yapılan çalışmalar sonucunda ultrasonografi ile 

saptanan ventrikülomegalinin MRG ile incelenerek nedenin saptanması görüşü 

hakimiyet kazanmaktadır (14,17,18,19,20). Salomon ve ark.nın yaptığı çalışmada 

ultrasonografi ile izole hafif ventrikülomegali (LVG 10-12 mm) saptanan 185 olguya 3. 

trimesterde MR yapılmış (19). 106 olguda (%57.3) MRG ile görüntüleme ultrasonografi 

ile uyumlu bulunmuştur. Fakat bu 106 olgudan 5’inde (%4.7) MR ile ek anomali 

saptanmış, 43 olguda (%23.3) LVG’i 10 mm’nin altında bulunmuş ve ek anomali 

saptanmıştır. 36 olguda (%19.4)  LVG’i 12 mm’den fazla bulunmuş ve bu olgulardan 

6’sında (%16.7) ek anomali saptanmıştır. Morris ve arkadaşlarının 2007 yılında 

yayınlanan çalışmasında ultrasonografi ile izole ventrikülomegali saptanan 30 vakaya 

MRG yapılmış (21). 

        Bu vakaların 18’inde hafif ventrikülomegali (LVG<15 mm) ve 12’sinde ağır 

ventrikülomegali (LVG> 15mm) görülmüştür. Bu vakaların %50’sinde ek anomali 

saptanmıştır. Ek anomali saptananların %44 hafif ventrikülomegali ve %58’inde ağır 

ventrikülomegaliye rastlanılmıştır. Benecerraf ve ark.nın yaptığı çalışmada 26 

ventrikülomegalisi olan olguya prenatal MRG yapılmış. İzole ventrikülomegalisi olan 

ARAŞTIRMACI ORTALAMA 
GENİŞLİK 
 

STANDART 

DEVİASYON 

Cardoza ve ark 7,6  0,6 

Pilu ve ark 6,9  1,3 

       Heiserman ve ark 6,5 1,3 

       Alagappan ve ark  6,6 1,4 

       Achiron ve ark 6,6 1,2 

       Farrel ve ark  5,4 1,2 

       Patel ve ark  6,1 1,3 
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14 olgunun MRG incelemesinde 1 olguda serebellar hipoplazi ve 2 olguda sisterna 

magnada genişleme saptanmış. MSS anomalisi olan 12 olgudan 10’unda ek MSS 

anomalisi saptanmış (20). 

İnsan fetal beyninde  bazı derecelerde  lateral ventrikül  asimetrisi   görülür ve  

bunlar anne karnında  algılanabilir. Ventrikül boyutlarını  kesin olarak normal ve 

anormal diye  gruplayabilecek spesifik bir değerin  olmadığı  açıktır. Ventrkülomegali  

dinamiktir ve erken hamilelik döneminde normal olarak ölçülen ventrikül boyutları 

anormalleşmeye başlayabilir. Aynı şekilde  hafif ventrikülomegalisi olup daha sonraları 

normal bulunan fetüslar vardır.  

Hamileliğin 2. trimestrinde  serebral  hemisferler  hipoekoyik  görünürler   ve  

bu  yanlışlıkla  aslında   psödohidrosefali  olan  hidrosefali   görünümüne  neden olur. 

Oysa  koroid pleksus  psödohidrosefalide  asla sarkık değildir. Koroid pleksusun 

sarkmadığının tespit edilmesi gerçek hidrosefalinin psödohidrosefaliden ayırt 

edilmesinde  yardımcıdır (3). 

 

2.2.4.  Prognoz 

      Ventrikülomegalisi olan fetuslarda prognozu, eşlik eden yapısal veya genetik 

anomaliler ile lateral vetrikülün atrial büyüklüğü belirler. Eşlik eden anomali ve 

ventrikülomegali varlığında prognoz oldukça kötüdür. Ventrikülomegali   bariz olarak 

izole ise hafif ve ılımlı olguların şiddetlilerden ayrılması ayrıca önem taşır. Kimi 

otoriteler 10-12 mm arasındaki olgular ile 12 mm üzerinde olanlar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı nörolojik prognoz farkı bulmuşlardır. Aslında 10-12 mm arasında olan 

hafif  borderline ventrikülomegali izole ise normalin bir varyantı sayılır. Bu durum, 

erkek bebeklerde daha sık görülür. Bu, erkek fetüslerin kız fetüslerden hafifçe daha 

büyük olmasına bağlı olabilir (8). 

        1984 ve 1998 arasında yayınlanan 11 seride takip ve tedavi edilen izole hidrosefali 

vakalarında normal gelişim %48 oranında bulunmuştur (14). 205 vakalık konjenital 

izole hidrosefali çalışmasında; %43 oranında aquaduktal stenoz, %38 oranında 

komunikan hidrosefali ve %13 oranında Dandy-Walker malformasyonu saptanmıştır 

(22). Hafif ventrikülomegali bilateral olarak %0.15-0.7 ve unilateral olarak %0.07 

oranında görülür (23).  
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        1999-2004 yılları arasında hafif ventrikülomegali (LVG 10-15mm arasında 

olanlar) tanısı alan 63 vakanın incelenmesinde, LVG 26 fetusta normalizasyon (%21), 

10 fetusta (%16) progresyon göstermiş ve 27 fetusta (%43) ise stabil kalmıştır (23). İlk 

değerlendirmede ortalama gestasyon yaşı 24.7 hafta ve ventrikül ölçümleri ortalama 

11.8 mm , son değerlendirmede ise ortalama gestasyon yaşı 34 hafta ve ventrikül 

ölçümleri ortalaması 12.1 mm olarak saptanmıştır. 2001 yılında yayınlanan Graham ve 

ark.nın yaptığı çalışmada LVG’nin 15 mm’den fazla olması anormal nörolojik gelişim 

ve şant gereksinimi riskini arttırdığını göstermektedir (24). 

         Kinzler ve ark.nın yaptığı çalışma unilateral ventrikülomegalinin genellikle izole 

olduğunu ve izole unilateral ventrikülomegalinin gelişime etkisinin çok az olduğunu 

göstermektedir (25). Fakat izole hafif ventrikülomegali ile yapılan çalışmalarda vaka 

sayısı az olduğu için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (4).  

2005 yılında izole fetal ventrikülomegali ile ilgili yapılan 30 çalışmanın 

incelendiği derlemede toplam 577 vaka saptanmıştır. 485 takipli izole fetal 

ventrikülomegalisi olan hastalardan 413’ünde (%85) nörolojik gelişim normal, 38’inde 

(%7.9) hafif, 34’ünde (%7.1) orta ve ağır gerilik saptanmıştır. Vakalar bir ay ile 10 yaş 

arasında takip edilmiş, 24. gestasyonel hafta ve öncesinde izole fetal ventrikülomegali 

saptananlarda ek anomali yoksa sağ kalım %97.2 ve normal gelişim %81.1’ olarak 

görülmüştür. 24. gestasyonel haftadan sonra izole fetal ventrikülomegali tanısı alan ve 

ek anomalisi olmayanlarda normal gelişim %76.1 olarak saptanmıştır. Nörogelişimsel 

gerilik erken çocukluk dönemlerinde her zaman saptanamayabileceği için, vakalar daha 

uzun süre (en az 20 aya kadar) takip edildiğinde bu oranlar değişmektedir. Takip süresi 

20 aya tamamlandığında orta ve ağır nörogelişimsel gerilik görülen vakaların oranı %11 

artış göstermiştir (26). Bu da postnatal takip süresinin prognozu belirlemede önemli 

olduğunu göstermektedir. 

      Gaglioti ve ark.nın 176 fetal serebral ventrikülomegalili hastada yaptığı çalışmada 

ventrikülomegali üç alt gruba ayrılmıştır (27). A grubu, LVG 10-12 mm arasında 

olanlar hafif, B grubu, LVG 12.1-15 mm arasında olanlar orta ve C grubu, LVG 15 mm 

ve üzerinde olanlar ağır olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada 75 vakada (%43) hafif, 41 

vakada (%23) orta ve 60 vakada (%34) ağır ventrikülomegali saptanmıştır. 
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       Grup A’da %93, Grup B’de %75 ve Grup C’de ise %62.5 normal gelişim 

saptanmıştır. Grup A’da 2 vakada hafif, 1 vakada ciddi; Grup B’de 2 vakada hafif; Grup 

C’de ise 1 vakada hafif, 2 vakada ağır gelişim geriliği saptanmıştır.  

       Vergani ve ark.nın yaptığı çalışmada LVG <12 mm olanlarda % 6 vakada, LVG 

>12 mm olanlarda %56 vakada ek yapısal anomali saptanmıştır (28). İzole 

ventrikülomegalisi olan hastalarda Gaglioti ve ark.nın yaptığı çalışmadaki sonuçlara 

benzer sonuçlar bulmuşlardır. Pilu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada LVG <12 mm 

olanlarda %3.8,  LVG >12 mm olanlarda %14 ciddi gelişim geriliği saptanmıştır (5).  

       Signorelli ve ark.nın yaptığı çalışmada LVG <12 mm olanlarda %100 normal 

gelişim saptanmıştır (29). 

        Tosun A. ve ark.nın ventrikülomegalili çocuklarla yaptığı çalışmada hafif 

ventrikülomegalisi olan olgularda ek anomali saptanma oranı ağır ventrikülomegalisi 

olan olgulardan belirgin olarak düşük bulunmuştur. Hafif ventrikülomegalisi olan 

olguların %90’ında sağkalım ve %88.9’unda 6.ayda normal nörolojik gelişim 

saptanmış. Ağır ventrikülomegalisi olan olgularda ise %42.9’ unda sağkalım  saptanmış. 

Ağır ventrikülomegalisi olan olguların tamamında 6. ayda normal nörolojik gelişim 

saptanmıştır (4).   

        Borderline  ventrikulomegalinin   intrauterin  gerilemesi  sık sık belgelenir. Bunun 

prognozun  iyileştiğini  gösterip göstermediği kesin değildir. Patel ve ark. kendiliğinden  

gerileyen ve durağan yada ilerleyen vetrikulomegalinin sonuçları arasındaki farkı 

göstermekte başarısız olmuşlardır. Ancak şimdi çoğu vakanın unilateral olması açıkken, 

çoğu çalışmanın sadece bir atriumun ölçümüne dayandığında kendiliğinden hafiflemesi 

üzerine yorum yapmak zordur. Her iki atrium görüntülenmedikçe ve ölçülmedikçe, 

hafiflemenin  gösterilmesinin kabul edilemez olduğu açıktır.  

       Serebral borderline ventrikülomegalisi olan bebekler gelişimsel gecikme yönünden 

yüksek risk altındadır. İdiopatik gelişimsel gecikme, izole serebral borderline 

ventrikulomegali tarafından başlatılan serebral sakatlığın sonucunu yansıtabilir. Bu 

bulgunun, özel eğitim programları gibi gelişimsel potansiyeli artıran erken çocukluk 

girişimleri  için bir  indikasyon  olabileceği önerilmiştir (30). 
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2.2.5.  Takip  

        Prenatal dönemde hidrosefali tanısı konan fetusların çoğunluğunda ek majör 

yapısal anomaliler gözlenmektedir ve genellikle perinatal dönemde ek yapısal 

anomalilere bağlı olarak ölmektedirler (4,31). MSS anomalileri ile birlikte olan 

konjenital hidrosefalide zeka düzeyi belirgin olarak daha düşük saptanmaktadır (31). 

Toksoplazma ve Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonları hidrosefaliye neden olabilir. 

        Konjenital hidrosefalisi olan hastaların 1/4’ünde spina bifida gözlenmektedir. 

Konjenital hidrosefali tanısı konan hastalarda eşlik eden diğer anomalileri araştırmak 

için detaylı ultrasonografik inceleme yapılmalıdır. Konjenital kalp anomalilerini 

araştırmak için fetal ekokardiografi yapılmalıdır. Kromozomal anomalileri saptamak 

için fetal karyotipleme ve enfeksiyonları belirlemek için serolojik testler yapılmalıdır. 

Konjenital hidrosefalinin obstetrik yönetimi; ek anomalilerin varlığı, karyotip sonuçları, 

serolojik testlerin sonuçları ve ailenin vereceği karara göre değişmektedir. İzole 

konjenital hidrosefalisi olan gebeliklerde genellikle gebeliğin devamına karar 

verilmektedir. İzole hidrosefalisi olan vakalarda kromozomal anomaliler ve 

enfeksiyonlar olabileceği için fetal karyotipleme ve serolojik testler yapılmalıdır. İzole 

hidrosefalisi olan vakalarda günümüzde ek MSS anomalilerini saptamada daha duyarlı 

olduğu için MRG yapılması gerektiğini bildiren yayınlar vardır (14,17,18). 

         Gebeliğin devamına karar verilen vakalarda ventrikül boyutlarında değişim olup 

olmadığını takip etmek için 3 veya 4 hafta aralıklarla seri ultrasonografik incelemeler 

yapılmalıdır. Farklı çalışmalarda hafif ventrikülomegalisi olan olgularda ek anomali 

saptanma oranı ağır ventrikülomegalisi olan olgulardan belirgin olarak düşük 

bulunmuştur. Hafif ventrikülomegalisi olan olguların sağkalım ve  normal nörolojik 

gelişim  gösterme oranları yüksek çıkmıştır (4). 

 

2.3. Fetal Ventrikülomegali ile Birlikte Görülebilen Anomaliler ve Nörogelişimsel 

Sorunlar  

2.3.1. Dandy –Walker Malformasyonu  (DWM) 

         Ventrikülomegaliye ek olarak dördüncü ventrikülün dilatasyonu ve serebral 

vermisin komple veya parsiyal agenezisi bulunur (12). Serebellar vermiste meydana 

gelen defekt sonucu dördüncü ventrikül ile ilişkili retroserebellar kist ile karakterizedir. 

Sisterna magna 10 mm’den büyüktür ve belirgin ventrikülomegali bulunur. Aksiyel 
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transserebellar ya da sagital-koronal planlarda yapılan incelemeler ile kesin tanısı konur. 

DWM 25.000-30.000 yenidoğanda bir görülür ve hidrosefalinin %4-12’sinden 

sorumludur (14). DWM’da foramen magendi çıkışındaki obstrüksiyon ve malformasyon 

sonucu hidrosefali gelişir. Postnatal 3. aya kadar %75 vakada hidrosefali gelişmez. 

Hidrosefali doğumda var olmayabilir ve çocukluk ya da daha ileri dönemde gelişebilir. 

Lateral ventriküllerin  genişliği 4. ventrikülün kistik genişlemesi ile aynı oranda değildir 

(33). 

        Fetal hidrosefali saptanan DWM olgularının 1/2’si ile 1/3’ünde kromozomal 

anomalisi gözlenmektedir (34,35). DWM’da MSS dışı anomaliler %60 oranında 

görülür. Prognoz eşlik eden MSS anomalilerine bağlı olarak değişiklik gösterir. 1984-

1995 yılları arasında yayınlanan 6 yayında yaşayanların %29’unda zeka gelişimi normal 

bulunmuştur. Vakaların %40-70’inde subnormal zeka gelişimi saptanmıştır (14). 

       Dandy-Walker varyantı (DWV) embriyolojik dönemin dokuzuncu haftasında, 

rombensefalonda anterior-superior olarak başlayan serebellum ve vermis gelişiminin 

16-17.gebelik haftasına kadar tamamlanamaması sonucu meydana gelen non-spesifik 

konjenital beyin malformasyonudur (32). 

        DWM’nin canlı doğumdaki insidansı 1/25.000-35.000 arasındadır. Dandy-Walker 

varyantının görülme sıklığının daha fazla olduğu düşünülmektedir ve posterior fossa 

lezyonlarının üçte birini oluşturduğu bildirilmiştir (33). Serebellar vermis olmasına 

rağmen inferior bölümü hipoplaziktir. Bulgular hafif olabilir DWV’yla ilgili 2 seride 

%44 oranında mortalite, %45 normal karyotip ve %69 diğer yapısal anomaliler 

bildirilmiştir. DWM ile karşılaştırıldığında mortalite oranı ve yapısal anomaliler 

benzerdir ancak kromozomal anomaliler DWV’nda daha fazla görülür (36). Prognoz 

eşlik eden anomalilere göre değişiklik göstermektedir. İzole olan vakalarda %75 normal 

gelişim olmasına rağmen, izole olmayanlarda %20 normal gelişim görülmüştür (36). 

Posterior fossa yapılarındaki basıya bağlı olarak değişik nörolojik defisitler görülebilir 

(apne epizodları, nistagmus, kranyal sinir parazileri, gövde ataksisi, piramidal bulgular) 

(33). 

2.3.2.  Dorsal   İndüksiyon  Anomalileri 

       Nöral kanal defektleri olarak da tanımlanır. İnsidansı 1000 doğumda 1-2’dir. Nöral 

kanalın kapanmasındaki yetersizlik sonucu meydana gelir. Multifaktoriyel olarak geçer. 

İnsidansı coğrafik lokalizasyon, aile hikayesi, ilaca maruz kalma (valproik asit), genetik 

(Meckel-Gruber, Walker-Warburg sendromları) ve diyet faktörlerine (folik asit 
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eksikliği) bağlı olarak değişir. Ailede spina bifidalı çocuk sayısıyla ilişkili olarak risk 

artar. En yaygın formları anensefali ve spina bifidadır; nadir olarak iniensefali, 

ensefalosel ve kranioraşisis görülür. 

 

A.Anensefali 

     Kraniyumun üst bölümünün ve telensefalonun yokluğu ile karakterizedir. Genellikle 

polihidramniyos saptanır. Ultrasonografi ile prenatal tanısı ilk konulan anomalidir ve 

kraniyum üst kısmının görülememesi karakteristiktir. Spina bifida, talipes, yarık dudak-

damak ve omfalosel gibi anomaliler ile birlikteliği sıktır. En sık görülen nöral kanal 

defektidir (37). 

 

B.Spina Bifida 

Spina bifidalar genellikle iki alt gruba ayrılır: 

      1.Kapalı spina bifida: Vertebradaki defekt yumuşak dokularla kapalıdır. İki alt 

gruba ayrılır. Spina bifida okülta en hafif formudur. Genellikle asemptomatiktir ve nöral 

dokuların herniasyonu yoktur. Sıklıkla pigmente bölgeler, sinüs oluşumu, sakral 

kıllanma gibi deri değişiklikleri ile birlikte görülür. Spina bifida cysticada defekt 

belirgin olarak büyüktür. Sıklıkla ciltte çöküntü, pigmentasyon ve cilt altı lipomları 

bulunur. Kapalı spina bifidalarda prenatal ultrasonografide büyük cilt altı lipomları 

dışında bulgu saptanmaz. 

     2. Açık spina bifida (Spina bifida aperta): Cilt, cilt altı yumuşak dokular, vertebra ve 

nöral kanalın tümünde defekt vardır. Defekt meningeal membran ile kaplıysa 

meningosel, nöral doku kese içinde ise myelomeningosel terimi kullanılır. Spina 

bifidanın prognozu defektin yeri ve büyüklüğüne göre değişir. Mortalite oranı yüksektir. 

Erken tedaviye rağmen 7 yıllık sağkalım %40’dır (38). Yaşayanların büyük bölümünde 

alt ekstremitede motor ve duyusal bozukluklar ile mesane ve barsak fonksiyon 

bozuklukları bulunmaktadır. 

      Spina bifidanın ağır hidrosefali ile birlikteliği zeka gelişimi açısından kötü 

prognostik faktördür. Fakat günümüzde artan kafa içi basıncın erken dönemde cerrahi 

şant ile kontrol altına alınmasıyla zeka gelişiminin etkilenmesi azalmıştır (39). 
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C.Chiari Malformasyonu  

     Chiari malformasyonları, beyin sapı ve serebellumu içeren bir grup anatomik  

anomaliyi  kapsar. Chiari malformasyonları dörde ayrılır:  

     Chiari 1: Serebellar tonsillerin kafa tabanındaki foramen magnumdan üst servikal 

kanala geçisini içerir. 

     Chiari 2: Chiari 2 malformasyonları beyin sapı yer değiştirmesi ile birlikte, inferior  

vermis ve serebellar   hemisferlerin   foramen     magnumdan   geçişini içerir. ’’ Muz 

bulgusu’’ bu durumu tanımlamak için kullanılır. Frontal çöküntü (‘’limon bulgusu’’) 

sıklıkla görülür. İkinci trimesterdeki fetusların %50’sinden azında saptanır. Bu Chiari 

malformasyonlarının en sık görülen formudur. Aynı zamanda Arnold Chiari 

malformasyonu olarak da adlandırılır. Spina Bifida ve hidrosefali ile ilişkilidir. 

Olguların %70 'inden  fazlasında görülür (33). 

     Chiari 3: Medullanın aşağı yer değiştirmesi ve serebellumun bir parçasının oksipital, 

oksipitoservikal meningoselden herniasyonu ile karekterizedir. Bazen arka beynin bir 

kısmı da herniye olabilir. Bunun yarısı hidrosefali ile ilişkidir. 

Chiari 4: En  nadir görülen chiari malformasyonudur. Serebellar hemisferlerin yetersiz 

büyümesiyle karekterizedir.  

     Hidromyeli ile ilişkili semptomlar kol ve ellerin zayıflığı ve uyuşukluğu ile 

ilişkilidir. Eğer tedavi edilmezse kolların atrofisi, duyu kaybı, bacakların spastisitesi 

ilerleyebilir. Progresif beyin bulguları, ankoordine hareket, çift görme ve istemsiz aşağı 

göz hareketleri içerebilir.  Bebeklerde  Tip 2  ve  Tip 3 malformasyonlar   solunum    

güçlüğü, alt kranial sinir felçleriyle kendisini gösterir. 

Aspirasyon pnömonisi, apne atakları, spina bifida  komplikasyonları  ölüme yol açabilir.  

 Çocuklarda yaş ilerledikçe  yürüyüş  ataksisi  ortaya çıkar,  siringomyeliye bağlı spastik 

kuadriparezi,  ileri  olgularda  bulber  semptom  ve  bulgular klinik  tabloyu oluşturur 

(40). 
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D.Sefalosel 

      Sefalosel intrakraniyal yapıların kemik defekten dışarı çıkmasıdır. Sıklıkla defekt 

oksipital kemikte ve orta hatta, daha az parietal ve frontal kemiklerdedir. 

Ultrasonografik incelemede kraniyuma komşu kitle görüldüğünde şüphelenilmelidir. 

Kemik defektin görülmesi kesin tanı için şarttır. En sık görülen formu %90 ile 

ensefaloseldir. Ensefalosellerde beyin dokusu dışarı çıkmıştır. Sefalosellerde sıklıkla 

ventrikülomegali gözlenir. Spinal defektler %5-7’sinde bulunur. 

      Prognoz pediatrik kaynaklara göre kesede beyin dokusunun bulunup, 

bulunmamasına göre değişir. Ensefalosellerde mortalite %40, nörolojik hasar %80’dir. 

Kraniyal meningosellerin %60’ında normal zeka gelişimi görülmüştür. Geniş prenatal 

serilerde her iki tipde kötü prognoza sahiptir (37). 

 

2.3.3. Ventral   İndüksiyon  Anomalileri 

       Ventral indüksiyon terimi, gebeliğin 5. haftasından başlayan, embriyonik ön 

beyinde serebral hemisferlerin ve orta hat yapılarının oluşmasıyla ilişkili olayları 

tanımlar. Ventral indüksiyon anomalileri orta hat serebral defektleri içerir. Ventral 

indüksiyon ile yüzün orta hat gelişimi yakından ilişkili olduğu için tipik olarak 

kraniofasiyal malformasyonlarla birlikte bulunur (37). 

 

A.Holoprosensefali 

      Holoprosensefali, erken embriyonik dönemde ön beynin gelişimsel bozukluğundan 

kaynaklanan, nadir görülen bir  beyin  anomalisidir (42). 

      Prosensefalonun divertikülleşmesinin oluşmaması sonucu serebral hemisferlerin ve 

diensefalona ait yapıların anormalliği ile karakterizedir. Genellikle izole ve sporadiktir.     

Fakat otozomal dominant ve otozomal resesif kalıtımla geçen formları bildirilmiştir 

(43). Kromozom anomalileri (trizomi 13 ve triploidi), anensefali, Dandy-Walker 

malformasyonu, ensefalosel, Di-George sendromu ve Meckel sendromu gibi konjenital 

anomalilerle birlikte görülebilir (41). Tek ventriküler kavite, kavum septum 

pellucidumun gözlenememesi, üçüncü ventrikül yokluğu, talamus füzyonu, kelebek 

işaretinin gözlenememesi gibi sonografik kriterler sayesinde holoprosensefalinin ilk 

trimester sonografi ile erken prenatal tanısı mümkün olmaktadır (42). 



 

 

17

      Abortuslar dahil tüm gebeliklerde %0.4 oranında görülür. Holoprosensefaliler 

gebeliğin geç dönemlerinde nadir görülür. 2500 ile 16000 canlı doğumda 1 görüldüğü 

bildirilmiştir (44).  Alobar, semilobar ve lobar olmak üzere üç alt gruba ayrılır. 

       1- Alobar Holoprosensefali: En sık görülen ve en ağır tipidir. İnterhemisferik fissür 

ve falks serebri yoktur, tek primitif ventrikül (holoventrikül) bulunur. 

      Talamus orta hatta yapışıktır. Üçüncü ventrikül, lateral ventrikül, nörohipofiz, 

bulbus olfaktorium ve optik traktlar bulunmaz. Prognoz kötüdür ve bebekler bir yıldan 

fazla yaşamazlar. Kraniofasiyal defektler yaygın olarak gözlenir. 

       Alobar ve semilobar holoprosensefalilerde genellikle mikrosefali, nadir olarak 

obstrüktif tipte hidrosefali nedeniyle oluşan makrosefali görülür. Alobar 

holoprosensefalinin prenatal tanısı monoventrikülün görülmesi ile konur. Ek olarak 

dorsal  kist  ve  yüz  anomalileri görülür (42,43). 

      2-Semilobar Holoprosensefali: İki serebral hemisfer arkada parsiyel olarak   

ayrılmıştır ancak önde tek bir ventrikül boşluğu bulunur. Oksipital hornlar kısmen 

oluşmuştur. Falks ve interhemisferik fissürün arka bölümü vardır. Talamus tam olarak 

birleşmemiştir. Prognozu kötüdür. Kraniofasiyal malformasyonlar alobar  

holoprosensefalidekinden daha az görülür. Prenatal tanı bulguları alobar 

holoprosensefalideki bulgulara benzerdir. 

      3- Lobar Holoprosensefali: En hafif formudur. İnterhemisferik fissür önde ve arkada 

tam olarak gelişmiştir. Lateral ventriküller ve gyrus singulide kaynaşma anomalisi 

vardır. Kavum septum pellusidium (KSP) yoktur.  Frontal hornların anterior tavanı düz 

veya kare şeklinde olabilir. Değişen derecelerde yüz anomalileri bulunur (43). Değişen 

derecelerde ventrikülomegali olabilir. Prognoz değişiklik gösterir. Sıklıkla aquaduktal 

stenozun neden olduğu hidrosefali vardır. Alobar ve semilobar tipler fataldir, lobar tipte 

ise ağır mental retardasyon görülmektedir (41). 
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B.Akuaduktus Serebri Stenozu 

        Hamileliğin 6. haftasında gelişir ve komşu büyüyen mezensefalik yapıların 

basıncına bağlı olarak doğuma kadar hacmi azalır. kollikulus superior veya sulkus 

interkollikularis seviyesinde akuadukt hacminde fokal bir azalma olması durumuna 

akuaduktus serebri stenozu denilmektedir (normal değerler 0.2-1.8 mm2)  (45). 

      Akuaductus serebri stenozuna neden olan durumlar iki ana başlıkta toplanabilir. 

Birincisi konjenital stenoz olup, ikincisi edinsel nedenlerdir. Edinsel nedenler arasında 

post infeksiyöz, post hemorajik, gliosis, tümorler ve seyrek olarak da venöz angioma 

gibi vasküler malformasyonlar sayılabilir (46,47). 

       Konjenital akuaduktus serebri stenozu 1000 doğumda 0,5-1 görülür. Sıklıkla da (% 

20-43) konjenital hidrosefaliye neden olur. Erkeklerde iki kat fazla görülür. 

Etiyolojisinde; postinflamatuar, gelişimsel ve neoplastik nedenler yer almaktadır. 

Mortalite %11-30 arasındadır (48). 

 

C.Korpus Kallosum Agenezisi 

      Korpus kallozum, korteksten köken alan uyaranları karşı taraf hemisfere  bağlayarak 

beynin motor, duyusal ve kognitif performansını  sağlamaktadır. Kallozal disgenezis 

genellikle epilepsi veya kognitif hastalıkların araştırılması  esnasında çekilen BT ve 

MRG ile saptanmaktadır (49).  

       Gelişimi gebeliğin 8 ile 20. haftalar arasında olmaktadır (50,51). Bu süre içerisinde 

radyasyon, enfeksiyöz ve kimyasal ajanlar, maternal hormonlar, nutrisyonel 

bozukluklar, hipoksi, kromozomal defektler gibi herhangi bir zararlı etki korpus 

kallozumun komplet veya parsiyel defektlerine yol açabilir (51,52). 

       Konjenital metabolik hastalıklar ve kromozal bozukluklar gibi patolojilerin 

disgenezis ile birlikte sık görülmesi eşlik eden beyin anomalileri açısından önem 

arzetmektedir (51,53,54). insidensi ise 1/19000 ile 1/100 arasında bildirilmektedir (5). 

Üçüncü ventrikülün yukarıya doğru yer değişikliği oldukça spesifik bir bulgu olmakla 

beraber vakaların sadece yarısında bulunur. KKA'lı hastalar genelde asemptomatiktir. 

Ancak bazı hastalarda mental retardasyon, nörojenik anormaliler ve psikolojik  

abnormaliteler de görülebilmektedir.  

       Korpus kallozum agenezisi (KKA) korpus kallozumun kaudal bölümünün (Korpus 

ve splenium) farklı derecelerde gelişmemesidir. Korpus kallozum gebeliğin 12 ile 18. 

haftaları arasında gelişimini tamamlar. KKA’nde kavum septum pellisidium da 
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bulunmaz. İnsidansı toplumda %0.3-0.7, gelişimsel bozukluğu olan hastalarda ise %2-

3’dür (55). Etyoloji değişkendir. Genellikle genetik faktörlere bağlı olarak gelişir. En 

sık Dandy- Walker malformasyonu ve konjenital kalp anomalileri ile birlikte görülür. 

Anormal karyotip (trizomi 18 ve trizomi 8) %20 oranında saptanmıştır (56). 

       KKA olgularında lateral ventrikül atriumları 10 mm’den daha geniştir. Bu yüzden 

atrial genişleme saptanan olgularda diğer bulgular KKA tanısını koydurabilir (8). 

Aksiyel planda atrium ve oksipital boynuzların genişlemesi ve lateral ventrikülün 

gövdelerinin ayrılması ile oluşan ‘’göz damlası’’ görüntüsü tanı için spesifiktir ve 

sıklıkla bulunur. İnterhemisferik fissürde genişleme ve üçüncü ventrikülün normalden 

yukarıda bulunması da sık rastlanan bulgulardır. Prognozu tam olarak bilinmemesine 

rağmen izole KKA’sinde normal veya normale yakın zeka gelişimi saptanmıştır.
 

      Kollosal agenezisin klinik görünümleri çeşitlidir. En yaygın görülen klinik tablo 

epileptik nöbetlerle birlikte mental retardasyondur. Nöbetler sıklıkla fokaldir. Epizodik  

hipotermi veya hipopütuitarizm gibi hipotalamik fonksiyon bozukluğu da  tanımlanmıştır 

Bazı  hastalarda algısal-motor yeteneklerde küçük defisitler ve öğrenmede küçük defisitler 

bildirilmiştir (41). 

 

2.3.4. Destrüktif  Serebral  Lezyonlar  

       Destrüktif lezyonlara eşlik eden ventrikülomegali unilateral veya bilateral olabilir. 

En sık nedenleri hipoksi, infeksiyon ve vasküler lezyonlardır. Ventrikülomegaliye eşlik 

eden hiperekojen fokus varsa fetal infeksiyondan şüphelenilmelidir. Hiperekojen fokus, 

beyinde veya periventriküler kist içinde olabilir. Nodüler subepandimal kalsifikasyonlar 

periventriküler hiperekojen band oluşturacak şekilde bir araya geliyorsa sitomegalovirüs 

(CMV) enfeksiyonu akla gelmelidir. Ventrikül içinde eksuda ve dökülen epandimal 

hücrelerin oluşturduğu serbest yüzen partiküller bulunur. Bu partiküllü sıvı ventriküler 

foramenleri tıkayarak sekonder obstrüktif hidrosefaliye yol açar. Hipoksinin neden 

olduğu hemoraji vakaları ancak ciddi ise ventrikülomegali görülür (8). 

       Konjenital porensefalide beyin dokusunda kistik boşluklar vardır. Kistik boşluklar 

ventriküllerde ve subaraknoid boşlukta bulunur (4). Porensefali yapısal anomalilerle 

birlikte görülmez. BOS’nın dolaşımının bozulmasına bağlı olarak hidrosefali gelişir. 
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        Hidranensefali pseudoporensefalinin en ağır şeklidir ve sıklığı 1/10000’dir. 

Serebral hemisferlerin yerinde sıvı bulunur. Etyoloji heterojendir. Hidranensefalinin 

prenatal tanısında spesifik  ultrasonografik bulgusu, içi sıvı ile dolu kafa tası tabanından 

ampul şeklinde çıkan beyin sapının görülmesidir. Prognozu  kötüdür. 

       Şizensefalide serebral parankim içinde yarıklar bulunur ve ventriküller ile 

subaraknoid boşluk bağlantılıdır. Bilateral veya unilateral olabilir. Şizensefalide de 

kromozomal ve yapısal anomaliler eşlik etmez. Konjenital destrüktif lezyonlarda 

prognozu, lezyonun yeri ve büyüklüğü belirler. Hidranensefali ve büyük porensefalik 

kistlerin hidrosefali ve mikrosefali ile birlikteliğinde prognoz daima kötüdür (4). 

 

A. Araknoid kistler 

       Tüm nontravmatik intrakranyal yer kaplayan lezyonların yaklaşık  

 %1’ini oluşturur. Herhangi bir yaşta görülebilmesine rağmen %75’i çocuklarda 

görülür. Erkek /kadın oranı 3:1 dir. Araknoid kistler primer veya konjenital olabileceği 

gibi, sekonder olarak da ekstraaksiyal hematom, travma, tümör veya enfeksiyona bağlı 

olarak da gelişebilir. Çocuklardaki araknoid kistlerin çoğu konjenitaldir. 

       Hemoraji, travma ve inflamasyon dışında çoğunun yenidoğan ve çocuklarda 

görülmesi, araknoid kistlerin gelişiminin konjenital olduğunun ispatıdır. Bunun dışında 

araknoid kistler diğer konjenital anomalilerle birliktelik gösterebilir (korpus kallozum 

agenezisi gibi) ve bazen kardeşlerde veya aynı çocukta bilateral olarak görülebilir. 

      Araknoid kistler genellikle genişlemez ve nadiren spontan olarak küçülüp 

kaybolurlar. Suprasellar kistler daha sık görülür ve neredeyse tamamen çocuklarda 

izlenir. Genellikle 3. ventriküle uzanarak ya da akuaductus sylvii’yi tıkayarak 

hidrosefaliye yol açarlar. 

      Hidrosefali, başağrısı, epileptik nöbetler, psikomotor gerileme ve afazi görülebilir. 

proptozis, bakış kısıtlılığı, dikkat  eksikliği  hiperaktivite  sendromuna yol açabilir (57). 

 

B. İntraventriküler Kanama 

       Patogenezinde vasküler anatomik immatüreyle karmaşık hemodinamik faktörler rol 

oynar prematüre bebeklerde en sık görülen ve kendine özgü patolojisi olan olan 

intrakranial kanama şekli germinal matriks intrakranial kanamadır. Periventriküler 

hemorajik infark ve posthemorajik  hidrosefaliye neden olabilir. Sıklıkla  periventriküler 

lökomalazi ve serebellar kanama ile birlikte görülür. Yenidoğan döneminde mortalite, 



 

 

21

morbidite  ve uzun dönemde nörogelişimsel sorunların önemli belirleyicisidir. Çok ağır 

nörolojik sekellere neden olabilir. Beraberinde gelişen serebellar hemorajik hasar 

bilişsel ve iletişim alanında gelişimsel sorunlarla ilişkili bulunmuştur (59). 

        Bu çocuklarda yaygın gelişimsel geriliğin (otizm) daha sık görüldüğünü bildiren 

çalışmalar vardır. Hipotoni, okülomotor ve yürüyüş sorunları da görülmektedir, 

parankimal lezyonlar veya ventriküler genişleme 6 yaşında mental retardasyon riskini 

artırmaktadır. Kanama evresi ileri ise olum riski %81, yaşayanlarda motor sekel riski 

%100, bilişsel sekel riski %85 olarak bildirilmiştir. Volpe 1995’de periventrikuler hasar 

kücük ve lokalize ise olum riskinin %37, motor sekel riskinin %80, bilişsel sekel 

riskinin %53, vakaların normal olma şansının %10 olduğunu bildirmiştir. Germinal 

matriks intraventriküler kanamalı bebeklerde gelişen major nörolojik bozukluklar: 

spastik tetraparezi spastik diparezi spastik hemiparezi progresif hidrosefali (58). 

 

C.Periventriküler Lökomalazi 

        Periventriküler beyaz cevherde fokal nekrotik lezyonlar veya diffüz beyaz cevher 

hasarıyla karakterizedir. Tüm hücresel elementlerin kaybı sonucunda makroskopik 

kistler oluşur. Pretermlerde beyin hasarının en sık görülen şekli ve geç dönem nörolojik 

morbiditenin en önemli nedenidir. İntraventriküler kanama, periventriküler hemorajik 

enfarkt, hidrosefali, serebellar hasar ile birlikte görülebilir. Kistik olmayan diffüz PVL 

düşük ağırlıklı doğanlarda motor bozukluk olmadan görülen bilişsel bozukluklarla 

ilişkilendirilmiştir. Beraberinde nöronal sorunlarda olduğunda olgularda bilişsel, dikkat, 

davranış ve sosyal açıdan sorunlar ilişkili görülmüştür (59). 

 

2.3.5. Sinir Hücresi Proliferasyon  Anomalileri  

 A.Megalensefali 

        Megalensefali normalden büyük beyin olarak tanımlanır. Unilateral veya bilateral 

olabilir. Zeka kapasitesi normal ya da normalden fazla olabileceği gibi mental 

retardasyon ve nörolojik bozuklukda olabilir (4). Megalensefali Beckwith-Wiedemann 

sendromu, akondroplazi, nörofibromatozis ve tuberoz skleroz gibi konjenital anomali ve 

sendromların bir bulgusu olarak görülebilir. Etkilenen olgularda mental retardasyon ve 

kontrol altına alınamayan nöbetler tanımlanmıştır. 
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       Bilateral olanlar genellikle asemptomatik ve sıklıkla aileseldir. Obstetrik ve 

pediatrik ultrasonografide hidrosefali ve intrakraniyal kitle olmaksızın, başın normalden 

büyük olduğu durumlarda akla gelir. Unilateral megalensefali etiyolojisi tam olarak 

bilinmeyen nadir bir durumdur. Bir lobun ya da serebral hemisferin aşırı büyümesidir 

(41). Patolojik incelemede; anormal beyin kıvrımları, gri cevhere ait ektopik nodüller ve 

nöron sayısında difüz artış saptanır. Başlıca ultrasonografi bulguları serebral 

hemisferlerden bir tanesinin büyümesi, orta hat yapılarında kayma ve büyümüş serebral 

hemisferde hafif ventrikülomegalidir. Porensefali ve konjenital beyin tümörleri gibi orta 

hat yapıların kaymasına neden olan patolojilerle ayırıcı tanısının yapılması gereklidir 

(33). 

 

2.3.6. Ventrikülomegali ile Birlikte En Sık Görülen Sendromlar : 

     ▪    Miller-Dieker   sendromu : Ventrikülomegali, lizensefali, mikrosefali 

          kardiyak anomaliler, fasiyal anomaliler, polidaktili. 

 Goldenhar Sendromu:  Ventrikülomegali, fasial asimetri, preauriküler tag, 

vertebral anomaliler, yarık dudak ve damak. 

 Meckel-Gruber Sendromu: Ventrikülomegali, ensefalosel, polidaktili, 

polikistik  böbrek ve diğer santral sinir sistemi anomalileri. 

 Neu-Laxova Sendromu: Ventrikülomegali, ekstremitelerde lenfödem, 

lizensefali, mikrosefali, proptozis, intrauterin gelişme geriliği, artrogripozis, 

diğer santral sinir sistemi anomalileri. 

 Walker-Warburg Sendromu: Ventrikülomegali, göz anomalileri (mikroftalmi, 

katarakt), santral sinir sistemi anomalileri (lizensefali, ortak hat anomalileri, 

serebral anomaliler, mikrosefali, sefalosel) 

 Crouzon Sendromu: Ventrikülomegali, kraniofasial dizostoz, hipoplastik çene 

kemiği. 

 Gorlin Sendromu: Ventrikülomegali, fasial anomaliler, makrosefali, multipl 

neoplazmlar.  

 Kartagener Sendromu: Ventrikülomegali, situs inversus (8). 

 

2.4. Nörolojik Muayene 

        Nörolojik gelişme geriliği riski olan çocukların erken tanınmasında en önemli 

bilgileri sağlar. Bu nedenle yenidoğan ve sütçocuklarının tam ve ayrıntılı nörolojik 
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muayenesi büyük önem taşır. Yenidoğanın birçok davranış ve nörolojik bakı özellikleri 

gestasyon yaşına bağlı olarak değiştiğinden ve bir-iki haftalık farklar önemli 

olabileceğinden gestasyon yaşına göre değerlendirme çok önemlidir. Yenidoğan ve 

küçük süt çocuklarının nörolojik bakısında invaziv ve uzun süreli işlemlerden 

kaçınılmalıdır. Bebeğin irrite edilmeden doğrudan gözlenmesi klinisyene önemli bilgiler 

sağlar. 

       Sadece spontan aktivitesini izleyerek çocuğun mental durumu, kraniyal sinirleri, 

koordinasyonu ve motor durumu hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Bir yenidoğan 

ya da süt çocuğunun nörolojik muayenesi bir erişkininki gibi belli bir düzen içinde 

olmak zorunda değildir. Nörolojik muayene bulguları hastanın uyanıklık durumu ve 

çevreye ilgisine göre değişkenlik gösterebilir. Nörolojik muayenede ; 

 

Öykü ve Gözlem Sırasında; 

      Baş tutma, gözle kontak kurma, etrafa gülümseme, cisimlere uzanma desteksiz 

oturma, yürüme, ilk kelime gibi durumlar izlenir. 

İnspeksiyon  sırasında; 

       Postür, tipik sendromlar,  deri belirtileri, vücuttaki asimetriler gözlemlenir. 

Baş muayenesi sırasında; 

       Kafatası şekli, fontanel boyutları, baş çevresi uzunluğu, makrosefali  (>3SD), 

mikrosefali(<3SD) değerlendirilir. 

Kafa çiftleri muayanesi sırasında; 

       Koku alma, görme-göz hareketleri:  Strabismus, batan güneş manzarası 

(hidrosefalide, bazı normal YD’larda), pitoz (konjenital miyasteni, neonatal miyasteni, 

Horner sendromu, konjenital miyopati, konjenital miyotonik distrofi, gibi hastalıklarda), 

katarakt, koloboma, hiper/hipotelorizm gibi anomalilere bakılır. Kornea refleksi, yüz 

felci, duyma  açısından değerlendirilir. 

 Motor Sistem Muayenesi sırasında; 

        İstemsiz hareketler kas hacmi, yoğunluğu atrofi, hipertrofi parezi, paralizi kas 

tonusu, ataksi  değerlendirilir. 
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Reflekslerin Muayenesi sırasında; 

         Deri Refleksleri, karın cildi, kremaster, anal refleksler değerlendirilir. 

         Tendon Refleksleri, biseps, patella ve aşilden değerlendirilir. 

 Koordinasyon muayenesi sırasında;  

           Amaca yönelik hareketlerin devamlılığı ve uyumlu çalışmasına bakılır. Ayakta, 

otururken, objeye uzanırken gözlem yapılır. 

Duyu Muayenesi 

       Duyu muayenesi zordur ancak dokunma ve ağrı duyusu kabaca değerlendirilebilir 

(39). 

 

2.5. Gelişimin Değerlendirilmesi  

        Klasik nörolojik muayenenin yanı sıra yaşa uyan fonksiyonel gelişimin de 

değerlendirilmesi gerekir. Bu dönemde her ay dilimine özgü davranış reaksiyon ve 

hareketler vardır. İlk 15 ay süt çocuğunun ayağa kalkmayı öğrendiği dönemdir. Buna 

vertikalizasyon dönemi denir. Süt çocukluğu döneminde kaybolması gereken 

reflekslerin kaybolmaması ve belirmesi gereken postürel reflekslerin görülmemesi  

çocuğun  motor gelişimi hakkında bilgi verir. 

       Tonik reflekslerin kaybolması ile postüral reaktibilite başlar. Postüral reaktibilite 

vücudun belirli durum değişikliklerine hep aynı nitelikte hareketlerle yanıt vermesidir. 

Bu hareketler postürel reaksiyon ve uyarılabilen durum  refleks-reaksiyonlarıdır (60). 

         Traksiyon: Sırtüstü yatan çocuk, orta hizada, elbileklerinden tutulup yarı oturur 

duruma getirilmeye çalışılır. Bu sırada sırt, baş ve ekstremitelerin konumuna bakılır. İlk 

6 hafta kollar hafif fleksiyonda olup baş arkaya doğrudur. Bacaklar simetrik semifleksi-

yondadır. 6-12 hafta arasında baş ve ayaklar belli bir fleksiyon şeklini korumaya 

başlarlar, kollar ve baş aktif harekete katılmaya çalışır. Üç ile altı ay arasında başın 

antefleksiyona gelmeye çalıştığını görebiliriz. 

         6-9 ay arasında fleksiyon dönemi kaybolmaya başlar ve bacaklarda ekstansiyon 

geliştiği görülür, 10-14 aylarda başını omurga ile aynı hizada tutarak hemen 

kalkabilecek hale gelir. 

Ventral (horizontal) süspansiyon: Çocuk göğüs ve karın hizasından tutularak yüzükoyun 

pozisyonda yerden yukarı  paralel kaldırılarak baş, sırt ve ekstremiteler gözlenir. 

        İlk 6 hafta kollar ve bacaklar gevşek bir şekilde aşağıya sarkar, ancak yine de 

alışılmış bir tonusu vardır.  Baş,  omuz ve sırtla aynı hizada değildir. 6-16. haftalarda  
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baş omuzla  aynı hizaya gelebilmektedir. 4-7. aylarda baş artık omuz hizasının 

üzerindedir, bacaklarını da aktif olarak kaldırmaktadır. Sekizinci aydan sonra ise başını  

rahatlıkla kaldırmaktadır ve ekstremitelerini yukarı  veya aşağıya doğru aktif olarak 

hareket ettirebilmektedir. 

        Vojta reaksiyonu: Postüral reflekslerin en hassaslarından biridir. Yüzükoyun 

yatmakta olan çocuk gövdesinin iki yanından tutularak sırtı muayene edene dönük 

olacak şekilde kaldırılır ve önce sağ veya sol tarafa 90 derece, sonra aksi tarafa doğru, 

yere horizontal olacak şekilde çevrilir.  Bu sırada kol ve bacaklar izlenir. 

       Beş fazı söylenmekle birlikte pratik Vojta 3 fazlıdır: 0-4 ayda Moro benzeri bir 

cevap vardır, kollar semifleksiyonda simetrik, üst bacak fleksiyondayken alt bacak daha 

gergindir. 4. aya doğru her iki bacak fleksiyondadır ve simetriktir. 5-9 ay arasında 

simetrik bir fleksiyon durumundayken bacaklarda serbest hareket kazanılmaya başlar. 

9-15 aylarda ekstremiteler serbest hareket kazanmalıdır. 

       Horizontal asma (Collis horizontalis): Yüzükoyun yatan çocuk muayene edene 

yüzü dönük olarak üst kol ve bacaktan yan olarak horizontal duruma getirilir. 0-3  ayda  

altta kalan kol ve bacak fleksiyondadır. 4-7 aylarda kol serbest olarak aşağıya uzanır, 

bacak fleksiyonda kalır.  

      Vertikal asma (Collis vertikalis): Dizin hemen üzerinden tutularak baş aşağıda 

olacak şekilde kaldırılır. 0-7 ay arasında serbest kalan bacak ve kollar fleksiyonda, 7-12 

aylarda bacak ekstansiyondadır. 

      Peiper-Isbert reaksiyonu: Yüzükoyun yatan çocuk her iki bacağından tutulup baş 

aşağı kaldırılır. 0-3 ayda Moro cevabı alınırken 4-7 aylarda kollar fazla açılmaz, 7- 12 

ayda kollar yere doğru uzanma eğilimindedir, 9 aydan sonra dizde hafif fleksiyon 

olmaya başlar. 

      Aksiller asma: Çocuk gövdesinin yanlarından tutularak ayaküstü yere bastırılır. 0-3 

ay arasında ayak tabanı yere değdiği zaman bacaklarda önce ekstansiyon ve arkasından 

adım atma reaksiyonu gözlenir. Aynı zamanda “placing” reaksiyonuna (alternatif 

basma) da bu sırada bakılabilir. Ayak sırtı masanın kenarına dokundurularak ayağın 

merdiven çıkma hareketi yapabilmesi değerlendirilir. 4-7 ay arası fizyolojik astaziabazi  

dönemidir  ve çocuk basamaz. 7 aydan sonra ise gerçekten basmaya başlar. 

      Paraşüt reaksiyonu: En son gelişen postural reflekstir. Her iki elle çocuğun belinden 

kavranıp baş aşağı doğru hafif hızlı olarak hareket ettirilir. 7 aydan sonra baş yere  

gelmeden  kollarını gererek korunma reaksiyonu yapabilir (61). 
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2.6. Bayley İnfant Gelişim  Skalası –III 

      Bayley İnfant Gelişim Skalası çocukları değerlendirmek amacıyla ilk olarak 1969 

yılında Nancy Bayley tarafından geliştirilmiştir. Bayley 1 ölçeği 1 ay ile 43 ay 

arasındaki çocukların bilişsel, dil ve motor becerilerinin değerlendirilmesinde  

kullanılmaktadır. Çocuklarda gelişimsel gecikmenin saptanmasını, erken müdahalenin 

planlanmasını ve bunun sonucunda görülen gelişimsel ilerlemenin izlemini amaçlar. 

       Test daha sonra 1984 ve 1993 yılında güncel bilgileri kapsaması kalitesinin 

iyileştirilmesi ve kullanımının artırılması amacıyla revize edilmiş ve BSID–II haline 

dönüştürülmüştür. BSID-II de mental skala,  motor skala ve davranış oran skalası olarak 

3 bölüm vardır. 2006 yılında BSID-II de bazı değişiklikler yapılarak BSID-III’e  

dönüştürülmüştür. Yeni Bayley’in geliştirilmesindeki amaçlar; normal değerleri 

güncellemek, ABD’de federal kanun tarafından öngörüldüğü üzere iki yeni, sosyal –

duygusal ve uyumsal davranış ölçeklerini geliştirmek, psikometrik özelliklerini  

güçlendirmek tedavide kullanılabilirliğini artırmak, uygulanmasını basitleştirmekti. 

Bayley 3 ölçeğinin bilişsel, dil ve motor ölçekleri bir profesyonel tarafından  

uygulanırken sosyal-duygusal ve uyumsal davranış anketleri aileler ve bakıcılar 

tarafından doldurulmaktadır. Böylece eğitimli klinisyenlerle çocukla birebir 

yaşayanların gözlemleri birleştirilmiş olmakta ve çocuklar en iyi şekilde 

değerlendirilebilmektedir (59,62,63). 

        Bayley III Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği araştırmalarda yaygın olarak 

kullanılmakta ve uluslar arası platformlarda 1-43 ay arasındaki çocukların 

değerlendirilmesinde en kapsamlı araç olarak tanınmaktadır. Çocuklarda gelişimsel 

gecikmenin saptanmasında diğer değerlendirme yöntemleri arasında altın standart 

olarak kabül edilmektedir (59). 

        2 yaşına kadar  çocuğun düzeltilmiş  yaşı kullanılır.  29  haftadan  önce doğanlar  

ve  1000 gr altında doğan bebeklerde  2 yaşına kadar  yaş düzeltilmiş olarak hesaplanır. 

2 yaştan sonraki çocuklarda yaş düzeltilmez. Yaş  hesaplanırken  bütün aylar  30 gün 

olarak  alınır.   

         1-12 ay arası çocuklarda aylık olarak, 12-30 ay arası çocuklarda 3 aylık aralıklarla  

ve 30-42 ay arasındakilerde ise  6 aylık  aralarla  test yapılabilir. 2 yaşından küçük 

çocuklar  anne  baba kucağında  yada yerde oturarak  testlenebilir, 2 yaşından sonrakiler 

ise  kendi başına  oturarak  testlenebilir. 
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        Çocuktan  dil, düşünme, hareket  becerilerinin   kendi yaşıtlarıyla    benzer olup 

olmadığını değerlendirmek için bir seri aktivite gerçekleştirmesi istenir. Çocuktan 

istenen ve değerlendirilen aktivitelerin  bazıları çok zor görünürken bazıları çok kolay  

görünebilir. Ayrıca ailelere de  çocuklarının  sosyal becerileri (duygularını ifade etme, 

başkalarıyla konuşma gibi) ve  davranışlarıyla (başkalarıyla oynama gibi)  alakalı  

sorular sorulur.  Bu sorular  çocuğun  beceri  seviyesini bulmaya  yardımcı olur. Hiç bir  

çocuktan tüm becerileri  başarıyla   tamamlaması   beklenmez (64). 

 

2.6.1. Bayley  İfant Gelişim Skalası III Bölümleri: 

      Testlemenin  çocuğun  motor, kognitif  ve dil becerilerini ölçen   3 major  bölümü 

vardır. 

 

 Kognitif     skala    →    91  madde 

 

 Dil   skalası 

       Dil –algılama  →    49 madde 

       Dil – ifade      →    48 madde 

 

 Motor  skala 

      İnce motor      →  66 madde 

      Kaba motor    →  72 maddeden  oluşur. 

 

Ailelere sorularak tamamlanan  bölüm ise  çocuğun  sosyo emosyonel   ve  adaptif  

davranış   gelişimini değerlendirir. 
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Kognitif  Skala: 

      Bu skala gelişimi sayı saymak, yapboz  tamamlamak, renkleri  eşleştirmek ve oyun 

türleri gibi yaşa uygun aktivitelerle ölçmektedir. Hafızayı, alışkanlıkları, problem 

çözebilme ve çocuğun nasıl düşündüğünü, reaksiyon gösterdiğini ve etrafındaki  

dünyayı  nasıl öğrendiğini   değerlendirir. 

      İnfantların yeni nesnelere olan ilgilerini, tanıdıkları  ve  tanımadıkları nesnelere  

olan dikkatlerini ve farklı türde oyuncaklarla  nasıl oynadıklarını  değerlendirir. 

      Yeni yürümeye başlayanlar, yeni oyuncak ve deneyimleri nasıl keşfederler, 

problemlerini nasıl çözerler ve yapboz tamamlayabilme yetenekleri nedir diye   

değerlendirmek  amacıyla  maddeler  uygulanır.  

      Okul öncesi  yaştaki  çocuklara bloklarla bir şeyler  inşa etme, renk eşleştirme, sayı 

sayma ve daha karışık  yapbozları çözme  gibi  aktiviteler ve rol oyunlarını  

değerlendirmek için  maddeler  uygulanır. 

 

Dil Skalası: 

      Dil skalası iki bölümden oluşur. Dil alanında heceleme, vücut dilini kullanma, 

eşyaları tanımlama, sözcük haznesi, çoğul ekleri ve fiil çekimlerini kullanmayı 

değerlendirir. 

 

Dil- algılama  

     Çocuğun sesleri nasıl tanıdığını, konuşulan  kelime  ve yönergeleri nasıl   anladığını  

araştırır.  

     İnfantlara  çevredeki  insanları,  objeleri  ve  sesleri  tanıdığını   ölçmek için itemler 

uygulanır. 

     Yeni yürümeye başlayanlara  resimleri ve nesneleri   tanımlama, basit yönergelere  

uyma, sosyal  alışkanlık  ve adetlere  uyma (el sallama, ce-e oyunları gibi ) konusunda 

değerlendirme için itemler  uygulanır. 

     Okul öncesi yaş çocuklara daha karışık yönergelere uyma  hareketli resimleri tanıma   

ve basit dil bilgisi  kurallarını   anlamalarını  ölçen  maddeler  uygulanır. 
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Dil –ifade  

      Bu bölüm çocuğun sesleri,  el kol hareketleri,  mimikleri ve kelimeleri kullanarak  

ne kadar  iyi iletişim sağladığını değerlendirir. 

       İnfantlar sözel olmayan anlatımın gülümseme, anlamlı  geveleme  ve gülme  gibi   

çeşitli formları için   değerlendirmenin başından sonuna kadar değerlendirilir. 

      Yeni yürüyenler objeleri, resimleri adlandırma ve soruları cevaplamada kelimeleri 

kullanabilme şansına  sahiptir. 

      Okul öncesi yaş çocuklarının da kelimeleri kullanma ve daha karışık soruları  

cevaplandırma   şansı vardır.  

 

Motor  Skala  

      Bu bölüm  kaba ve ince motor gelişimin değerlendirilmesini sağlayan  iki parçadan 

oluşur. 

İnce  motor 

      Çocuk bir şeyler yaparken ellerini ve parmaklarını ne kadar iyi kullanabildiği   

değerlendirilir. Yazı yazma, kalem kullanma ve el becerilerini görsel izleme, uzanma, 

yakalama gibi ince motor becerileri içerir. 

       İnfantlar bir nesneye  uzanma  yakalama, elini ağzına götürme, gözleriyle hareketi 

takip etme  gibi kas kontrolü   açısından  değerlendirilir. 

       Yeni yürümeye başlayanlar blokları yığma, basit şekiller çizme ve küçük objeleri  

yerleştirme (paraları delikten atma gibi)  gibi  görevleri gerçekleştirme  yeteneklerini   

gösterme imkanına sahiptir. 

      Okul öncesi yaştaki çocuklar daha kompleks şekilleri çizme, blokları kullanarak  

basit yapılar inşa etme  ve  makas  kullanıp  kağıt kesmek gibi beceriler için 

değerlendirilir. 

 

 Kaba motor 

      Çocuğun vücudunu  ne  kadar iyi hareket ettirebildiğine  bakılır. Dönme, emekleme, 

sürünme, ayakta durma, yürüme, koşma, zıplama, oturma merdiven inip çıkma  gibi  

kaba motor hareketleri değerlendirir. 

       İnfantlar emekleme, bir taraftan öteki tarafa dönme gibi aktivitelerdeki 

performansları  ve  baş kontrolü  için değerlendirilir. 
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       Yeni yürümeye başlayanlar emekleme yeteneği, adımlama hareketleri, kendi 

ağırlığını destekleme, ayakta durma ve yardımsız yürüme yetenekleri için 

değerlendirilir. 

        Okul öncesi yaş çocukları merdiven tırmanma, denge sağlama, topa vurma ve tüm   

vücut kontrolü ve koordinasyonu  gerektiren  diğer aktivitelerde  yeteneklerini  

gösterirler. 

 

Sosyal emosyonel – adaptif  davranış  skalası  

        Sosyo emosyonel ve adaptif davranış sorgulamasının sosyo  emosyonel  bölümü 

normalde belirli yaşlarda elde edilen sosyoemosyonel  dönüm  noktalarının  

tanımlanması  ile  infant ve küçük çocuklardaki   gelişim ölçülür. 

Adaptif davranış  

      Adaptif davranış bölümü çocukların normal günlük yaşamın gereklerine uyma 

yeteneklerini değerlendirmek  için ailelerden itemlerin  cevaplanmasını ister. 

İletişim ; Konuşma  dil, dinleme  ve sözel olmayan  iletişim becerileri 

Fonksiyonel preakademik; Harfleri tanıma ve sayı sayma gibi beceriler 

Kendini idare etme; Self kontrol, yönergelere  uyma  seçimler yapma gibi beceriler 

Boş vakit; Oynama ve kurallara uyma gibi aktiviteler  

Sosyal; Diğer insanlarla yalnız kalma, başkalarına yardım etme ve duyguları tanıma gibi  

beceriler  

Topluma uyma; Evin dışındaki aktivitelerle ilgilenir  

Ev hayatı;  Kişisel varlığına sahip çıkma ve ev işlerinde yetişkinlere yardım etme  

Sağlık ve güvenlik; Temel sağlık aktivitelerini bilmek (soğukta mont giyinmek gibi )ve 

fiziksel tehlike farkındalığı (sıcak tava ) 

Öz bakım; Yeme, tuvalete gitme, banyo yapma gibi aktiviteler 

Motor; Nesnelerin lokomosyon ve manipulasyonu.  

 

2.6.2.Bayley İnfant Gelişim Skalası III  uygulama koşulları  

Test uygulanırken dikkat edilmesi gereken koşullar şunlardır: 

 Teste çocuğun rahat edeceği herhangi bir maddeden başlanabilir. 

 Çocukların ilgi ve dikkat süreleri kısa olduğundan test mümkün olan en kısa 

sürede tamamlanmalıdır. Onbeş aydan küçük çocuklar için 25-35 dakika, daha 
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büyük çocuklar için 60 dakika uygundur. Çocuk çok sıkılır ve dikkati dağılırsa 

biraz ara verilebilir. 

 Oda çevre faktörlerinden arıtılmış, sessiz, iyi ışıklandırılmış ve havalandırılmış 

olmalıdır. 

 Odada dikkat dağıtacak kişi ve eşya olmamalıdır. 

 Oda çocuğun yürümesine, koşmasına engel olmayacak şekilde geniş olmalıdır. 

 Sadece test edilen madde materyali gösterilerek çocuğun dikkatini dağıtacak 

farklı oyuncaklar gösterilmemelidir. 

 Çocuğun kronolojik yaşı ay olarak hesaplanmalı ve ona uygun maddeler 

sorgulanmalıdır. 

 

2.6.3.Bayley İnfant  Gelişim  Skalası  Skorlaması 

      Çocuk testte ilerleyebilmek için yaşıyla uyumlu başlangıç noktasından itibaren ilk  

üç adımda bir  puan almalıdır. Eğer sıfır alacak olursa bir önceki yaş için  belirlenen  

başlangıç noktasına  gidilir. Arka arkaya beş  adımda sıfır puan alırsa  test sonlandırılır. 

Çocuğun  belirlenen  test bölümünde  yaşına uygun  seviyedeki  itemlere   göre  seviyesi 

1 yada 0  olarak değerlendirilir, yapabiliyorsa 1, yapamıyorsa 0 yazılır. Tüm alanlardaki 

testlemeler sonunda skorlama yapılır.  Skorlama sonucunda scaled puan ve composite 

puanlar  hesaplanır. 

 Buna  göre;  

 

Scaled  puan 8 -12 arası normal          composite  puan  85-115 arası normal  
                      <3 puan  geri                                               <85 puan  geri  
                       >12puan ileri                                              >115 puan  ileri  
 
 

Olarak sonuçlar hesaplanır. 

 

       Sonuçlar çocuğun performansının tüm dünyada aynı yaştaki çocuklar arasında ne 

kadar iyi olduğunu  gösterir. 

       Bir alt testte alınması mümkün en yüksek skor 19  ve  en düşük skor 1’dir. 8’den 12 

‘ye kadar olan skorlar ortalama olarak sayılır. 

      Bununla beraber Bayley 3 bir gelişim testidir. Çocuğun bu testteki skoru 

motivasyonu, dikkati, ilgi ve öğrenme  imkanlarından etkilenmiş olabilir. Sadece birkaç 



 

 

32

test sonucu çocuğun yapabilme yeteneği olan tüm becerileri ölçemez. Bayley III  Testi 

sonuçları hem birleşik puan ve bu puana göre verilen persantiller hem de puanlara 

karşılık gelen gelişimsel yaş ile değerlendirilir. Örnek olarak bilişsel ölçekte 100 puan 

alan bir çocuk 50. Persantildedir. 85 puanın altı (-1SD) hafif gelişimsel gecikmeyi, 70 

puanın altı (-2 SD) anlamlı gelişimsel gecikmeyi gösterir. 

       Bayley III den edinilen sonuçlar değerlendirme uzmanına çocuğun  gelişiminin iyi 

olduğu yada belli aktivite ve  beceri alanlarında zorlandığına  karar  vermede  yardımcı 

olur. Çalışmamızda Bayley III sonuçlarına göre çocuklar çocuk gelişimi uzmanı, çocuk 

nörolojisi, çocuk fizik tedavi ve  rehabilitasyon  takiplerine alınmıştır. 

       Aile ve değerlendirme uzmanı birlikte testten elde edilen bilgiler ve diğer   

bilgilerle  çocuğun başka  bir değerlendirmeye  ihtiyacı olup olmadığına  ve  çocuğun 

gelişiminin en iyi  nasıl  desteklenip büyümesinin en iyi  nasıl teşvik edileceğine  karar  

verirler (64). 

 

2.7.Denver  Gelişimsel  Tarama Testi  II (DGTT II) 

 

       İlk kez 1967’de kullanıma girmiş, 0-6 yaş grubundaki çocuklara uygulanabilen, 

gelişimsel sorunları yakalamada sağlık personeline yardımcı olması amacıyla 

geliştirilmiş bir tarama testidir. Birçok ülkede farklı toplumlara uyarlanarak standardize 

edilmiştir. Denver II ilk Denver testinin 1990’da yeniden gözden geçirilmesi ile 

oluşturulmuştur. Her iki ölçeğin Türk toplumuna standardizasyonu Yalaz ve Anlar 

tarafından 0-6 yaş arasında sağlıklı çocuklara uygulanmak üzere yapılmıştır. Test 

gelişimsel tarama aracı olarak kullanılabilir.  Buna karşılık zeka testi olarak kullanılmaz 

(58). 

 

2.7.1.DGTT II Bölümleri: 

   DGTT II aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinden dört   

bölümde toplanmış 116 maddeden oluşmaktadır. 

 

1. Kişisel-sosyal: İnsanlarla anlaşma, kendi bireysel gereksinimlerini karşılayabilme, 

2. İnce-motor: El-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem  çözme, 

3. Dil: İşitme, anlama, dili kullanma, 

4. Kaba-motor: Oturma, yürüme, zıplama gibi fonksiyonlar değerlendirilir. 
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       Test formunun üstünde ve altında yer alan yaş skalaları, doğumdan 6 yaşa  kadar 

olan yaşları ay ve yıl olarak göstermektedir. Bu skalalar yaş işaretleri arasındaki 

aralıklar  24 aya kadar birer ayı ondan sonra üçer ayı gösterir. 

      Test verilecek olan çocuğun yaşı doğru olarak gün, ay ve yıl olarak hesaplandıktan 

sonra (beklenen doğum tarihinden iki haftadan daha erken doğan ve test sırasında iki 

yaş altında olan çocuklar için hesaplanan yaş düzeltilmelidir) yaş skalasında yeri 

belirlenir ve cetvelle formun üstünden alta kadar uzanan yaş çizgisi çizilir. Çizgiye 

gelen maddeleri yapıp yapmadığı dikkatle gözlenir ve anneye sorulması gereken sorular 

varsa sorulur. Her bölümde yaş çizgisinin solunda kalan  üç  maddeden en solundaki ile 

başlanır ve sağa doğru devam edilir (58). 

 

2.7.2.DGTT II Değerlendirilmesi: 

     G (Geçer): Çocuk uygulanan maddeyi başarıyla yapar veya anne baba 

(anlatımla geçilebilen “A” yazılı maddeler için) yaptığını söyler. 

     K (Kalır): Çocuk uygulanan maddeyi başaramaz veya anne-baba (anlatımla 

geçilebilen “A” yazılı maddeler için) yapamadığını söyler. 

     O. D (Olanak Dışı): Anne-babadan ya da başka nedenlerden kaynaklanan 

sınırlamalara bağlı olarak çocuğun o maddeyi yapma şansı yoktur. Bu puan sadece 

“anlatımla geçilen” maddelerde kullanılabilir. 

     R (Reddetme): Çocuk maddeyi yapmayı reddeder. Çocuğa “yapar mısın?” 

şeklinde  sormak  yerine o maddeyi yapmasını söylemekle reddetmeler azaltılabilir. 

 

Denver II’nin maddelerinin aşağıdaki şekilde yorumlaması yapılmaktadır.   

 

     İLERİ: Yaş çizgisinin tümüyle sağına düşen bir maddeyi geçerse o maddedeki 

gelişimi ileri kabul edilir. 

     NORMAL: Tek tek maddelerden kalınması veya reddedilmesi gelişme geriliğini 

göstermez. Yaş çizgisinin tümüyle sağına düşen bir maddeden kalması veya reddetmesi 

ancak yaş çizgisi üstünde ve solunda kalan maddelerden geçmesi gelişimin normal 

olduğunu gösterir. 

       GECİKME: Yaş çizgisinin tümüyle solunda kalan en az bir maddeden kaldığında 

veya reddettiğinde gecikme ile sonuçlanır. 
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       UYARICI: Çocuk yaş çizgisin %75 ve %90 arasına veya bunların üzerine düştüğü 

maddelerden kalır ya da reddederse uyarı puanı verilir. Bunun nedeni standardizasyon 

örneğindeki çocukların %75’inden fazlasının bu maddeyi test edilen daha erken yaşta 

yapmalarıdır. 

Denver II’nin sonucu aşağıdaki gibi yorumlanır: 

     Normal gelişim: Gecikme yok ve en fazla bir uyarı var. 

     Anormal gelişim: İki veya daha fazla gecikme durumudur ve tanısal değerlendirme  

için merkeze gönderilmesi önerilir. 

     Şüpheli gelişim: Bir gecikme, 1 gecikme ve 1 uyarı ya da 2 veya daha fazla uyarı 

olduğu durumdur. Üç ay sonra test tekrarlanır yine şüpheli bulunursa tanısal 

değerlendirme için gönderilir (58). 

 

2.8.Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü (KMFÖ) (Gross Motor Function Measure-88) 

       KMFÖ SP’li çocuklarda zaman içinde kaba motor fonksiyonlarında meydana gelen 

değişmeleri ölçmek için düzenlenmiş standardize edilmiş gözlemsel bir testtir. 

       Russell ve ark. (1989) tarafından test edilip tanımlanan orijinal KMFÖ 85 

maddeden oluşmaktadır. Daha sonra küçük modifikasyonlar yapılmıştır. Üç ayrı madde 

eklenmesi bu modifikasyonların arasında yer alır. 88 maddelik versiyonun 85 maddeli 

olana karşı güvenilirliği test edilmiş ve 85 maddelik KMFÖ‘nün yerine 

kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Tüm alt gruplarda ve total skorda istatiksel olarak 

anlamlı korelasyon bulunmuştur (65). Normal fizyolojik gelişimsel sırada birbirini takip 

eden sırtüstü, yüzüstü, dört nokta pozisyonu, oturma, dizüstü, ayakta durma, yürüme ve 

merdiven kullanımı şeklindeki aktiviteleri içermektedir. Beş ana bölüme ayrılmaktadır.  

        Yatma yuvarlanma bölümünde 17, oturma bölümünde 20, emekleme-dizüstü 

bölümünde 14, ayakta durma bölümünde 13, yürüme-koşma-merdiven çıkma 

bölümünde 24 olmak üzere toplam 88 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerdeki kaba 

motor fonksiyonları  başarma derecesine göre değerlendirilir. 

        Skorlama Likert skalasına göre yapılır. Aktiviteyi başlatamıyorsa 0, bağımsız 

başlatıyorsa 1, kısmen tamamlıyorsa 2, bağımsız tamamlıyorsa 3 puan verilir. 

Maksimum total skor 264’tür (58). KMFÖ klinikte ve araştırmalarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Örnek olarak fizik tedavi, rizotomi, intratekal baklofen, botulinom 

toksini, pallus stimulasyonu, terapotik elektriksel stimulasyon, kas tendon cerrahisi, 
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yürümeye yardımcı cihaz ve ortez, hippoterapi, güçlendirme yürüme egzersizlerinin 

sonuçlarını değerlendirmede kullanılmıştır (65). 

 

2.8.1.KMFÖ 88 test  bölümleri : 

        Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü 88(KMFÖ-88)(GMFM-88) Testi; yatma -

yuvarlanma, oturma, emekleme- dizüstü, ayakta durma ve yürüme –koşma- zıplama alt 

test basmaklarından oluşur. 

 

Yatma ve yuvarlanma: 

1)Supin, baş orta hatta: başı ekstremitelerle simetrik döndürme 

2)Supin: elleri orta hatta getirme, parmak parmağa 

3)Supin: başı 45°kaldırmak 

4)Supin: sağ kalça ve dizin tam EHA ile fleksiyonu 

5)Supin: sol kalça ve dizin tam EHA ile fleksiyonu 

6)Supin: bir oyuncağa uzanmak üzere sağ kolu çapraz yöne uzatmak 

7)Supin: bir oyuncağa uzanmak üzere sol kolu çapraz yöne uzatmak 

8)Supin: sağa yuvarlanarak yüzüstü yatar pozisyona geçmek 

9)Supin: sola yuvarlanarak yüzüstü yatar pozisyona geçmek 

10)Prone: başı muayene masasından kaldırmak 

11)Önkol üzerinde prone: dirsekler ekstansiyonda ğöğüs kalkmış olarak başı muayene 

masasından  kaldırmak 

12)Önkol üzerinde prone: sağ kolu ileriye uzatmak 

13)Önkol üzerinde prone: sol kolu ileriye uzatmak 

14)Prone: sağa yuvarlanarak supin pozisyona geçmek 

15)Prone: sola yuvarlanarak supin pozisyona geçmek 

16)Prone: ekstremiteleri kullanarak sağa 90°pivot yapmak 

17)Prone: ekstremiteleri kullanarak sola 90°pivot yapmak 

 

Oturma: 

18)Supin, eller muayane eden tarafından kavranmış: kendini başkontrolü ile oturma 

pozisyonuna çekmek 

19)Supin: sağa yuvarlanarak oturmak 

20)Supin: sola yuvarlanarak oturmak 
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21)Minderde oturarak, göğüs kafesinden destekle: başı kaldırıp 3sn durmak 

22)Minderde oturarak, göğüs kafesinden destekle: başı orta hatta kaldırıp 10 sn durmak 

23)Minderde oturarak, kol (lar)desteği ile: 5sn oturmak 

24)Minderde oturarak: kol desteksiz 3 sn oturmak 

25)Minderde oturarak: kol desteği olmadan öne eğilip bir şeye dokunmak ve tekrar 

doğrulmak 

26)Minderde oturarak: sağ tarafında 45°arkada duran cisme dokunmak ve eski haline 

dönmek 

27)Minderde oturarak: sol tarafında 45°arkada duran cisme dokunmak ve eski haline 

dönmek 

28)Sağtaraf üzerine oturmak: 5sn süresince kol desteği olmdan oturmak 

29) Sol taraf üzerine oturmak: 5sn süresince kol desteği olmdan oturmak 

30)Minderde oturarak : otururken yüzüstü pozisyona geçmek 

31 Minderde oturarak, ayaklar önde: sağ tarafı üzerinden 4nokta pozisyonuna geçmek 

32)Minderde oturarak, ayaklar önde: sol tarafı üzerinden 4nokta pozisyonuna geçmek 

33)Minderde oturarak: kollar yardımı olmadan 90°pivot yapmak 

34)Bank/sırada oturarak: kol ve ayak desteği olmadan 10 sn oturmak 

35)Ayakta: alçak sıraya oturmak 

36)Yerde: alçak sıraya oturmak 

37)Yerde: yüksek sıraya oturmak 

 

Emekleme ve diz üstü durma: 

38)Prone: 1,8m öne doğru sürünmek 

39)Dört nokta: eller ve diz üzerinde 10 sn durmak 

40)Dört nokta: kol desteksiz oturma pozisyonuna geçmek 

41)Prone: dört nokta pozisyonuna geçmek 

42)Dört nokta: sağ kolu omuz seviyesinden yukarı ekstansiyona getirmek 

43)Dört nokta: sol kolu omuz seviyesinden yukarı ekstansiyona getirmek 

44)Dört nokta: 1,8 m emeklemek /gitmek 35 

45)Dört nokta: 1,8 m öne resiprokal emeklemek 

46)Dört nokta: eller ve dizler üzerinde emekleyerek 4basamak tırmanmak 

47)Dört nokta: eller ve dizler üzerinde geri emekleyerek 4basamak inmek 
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48)Minderde oturarak: kolları kullanarak yüksek diz pozisyonuna geçip 10 sn boyunca 

kol desteksiz durmak 

49)Yüksek diz: kolları kullanarak sağ diz üzerine geçip 10 sn boyunca kol 

desteksizdurmak 

50)Yüksek diz: kolları kullanarak sol diz üzerine geçip 10 sn boyunca kol desteksiz 

durmak 

51)Yüksek diz: kollardan desteksiz 10 adım yürümek 

 

Ayakta durma: 

52)Yerde: yüksek sıraya tutunup kalkmak 

53)Ayakta: kollardan desteksiz 3 sn durmak 

54)Ayakta: yüksek sıraya tek elle tutunup sağ ayağı kaldırarak 3 sn durmak 

55)Ayakta: yüksek sıraya tek elle tutunup sol ayağı kaldırarak 3 sn durmak 

56)Ayakta: desteksiz 20 sn durmak 

57)Ayakta: desteksiz sol ayak üzerinde 10sn durmak 

58)Ayakta: desteksiz sağ ayak üzerinde 10sn durmak 

59)Alçak sıraya oturarak: kolları kullanmadan ayağa kalkmak 

60)Yüksek diz: kolları kullanmadan sağ dize dayanarak ayağa kalkmak 

61)Yüksek diz: kolları kullanmadan sol dize dayanarak ayağa kalkmak 

62)Ayakta: kollardan desteksiz kontrollü yere oturma 

63)Ayakta: kollardan desteksiz çömelme 

64)Ayakta: kollardan desteksiz yerden obje alma ve ayağa kalkma 

 

Yürüme, koşma ve atlama: 

65)Ayakta ,her iki el yüksek sırada: sağa 5 adım gitmek 

66)Ayakta, her iki el yüksek sırada: sola 5 adım gitmek 

67)Ayakta, her iki elden tutarak: 10 adım öne yürümek 

68)Ayakta, tek elden tutarak:10 adım öne yürümek 

69)Ayakta: 10 adım öne yürümek 

70)Ayakta: 10 adım öne yürümek, durmak, 180°dönmek,geri yürümek 

71)Ayakta: 10 adım geriye yürümek 

72)Ayakta: her iki eliyle büyük bir obje taşıyarak 10 adım öne yürümek 
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73)Ayakta: birbirine 20 cm uzaklıkta iki paralel çizgi arasında ardışık adımla 10 adım 

36 öne yürümek 

74)Ayakta: iki cm genişlikte 10 adım yürümek 

75)Ayakta: dizler seviyesinde bir sopayı sağ ayakla aşmak 

76)Ayakta: dizler seviyesinde bir sopayı sol ayakla aşmak 

77)Ayakta: 4,5m koşmak, durmak, geri dönmek 

78)Ayakta: sağ ayakla topa vurmak 

79)Ayakta: sol ayakla topa vurmak 

80)Ayakta: her iki ayakla 30 cm yükseğe zıplamak 

81)Ayakta: her iki ayakla 30 cm öne zıplamak 

82)Ayakta, sağ ayak üzerinde: 60 cmlik dairede sağ ayak üzeri 10 kez zıplamak 

83)Ayakta, sol ayak üzerinde: 60 cmlik dairede sol ayak üzeri 10 kez zıplamak 

84)Ayakta, tek trabzandan tutunarak: adım değiştirerek 4 basamak çıkmak 

85)Ayakta, tek trabzandan tutunarak: adım değiştirerek 4 basamak inmek 

86)Ayakta: adım değiştirerek 4basamak çıkmak 

87)Ayakta: adım değiştirerek 4basamak inmek 

88)Ayakta,15 cm yüksekteki basamakta: her iki ayakla aşağı atlamak (38). 

 

2.8.2.KMFÖ 88 testi skorlaması: 

     Çocuğun hareketlerinin gözlenmesine dayanır. Maddeler çocuğun hareketleri  

gerçekleştirme  başarısına göre  puanlanır. 

Çocuk hareketi hiç başlatamıyorsa =0 

                             Başlatabiliyorsa =1 

                     Kısmen yapabiliyorsa =2 

                  Tamamen yapabiliyorsa =3 puan olarak işaretlenir.  

Çocuğun her bölümden aldığı skorların başarı yüzdeleri hesaplanır. Her 

bölümden elde edilen yüzdelerin ortalamasının hesaplanması ile toplam skor elde edilir 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

      ‘‘Antenatal izole sınırda ventrikülomegali tanısı alan hastaların nörogelişimsel 

değerlendirilmesi’’ konulu bu çalışma İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve  

Hastalıkları  Anabilim  Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim  Dalı’nda Temmuz 2010-Aralık 

2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etik Kurul Komitesi tarafından onaylandı ve  

Helsinki  Deklerasyonu’na  uygun olarak yürütüldü. 

        Çalışmaya daha önce İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  

Kliniğinde prenatal  ultrasonografik  incelemesi  yapılmış ve  izole borderline  

ventrikülomegali  tanısı almış  31  hasta dahil edildi. 

 

Hastalar  çalışmaya  aşağıdaki kriterlere  göre dahil edildi. 

      1.izole borderline ventrikülomegali tanısı, 

      2.yaşın 8-33 ay arası olması, 

      3.çalışmaya katılmada gönüllülük. 

 

        Hastalar kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde daha önce tutulmuş olan hasta  

kayıtlarından  yukarıdaki kriterlere uygunluklarına göre rastgele seçilmiştir. 

        Hastaların ailelerine, amacımızın çocukların nörogelişimsel açıdan 

değerlendirilmesini yapmak ve mental, motor gelişim alanlarında herhangi bir geriliğin 

varlığını tespit etmek olduğu ifade edildi. Ailelere görüşme sırasında çocuklara 

uygulanacak testlemeler, süreleri ve bu testlemelerden beklentilerimiz hakkında bilgi 

verilerek imzalı gönüllü onamları alındı. 

       Olguların 9’u kız (%29.03) 22’si  erkek (70.9) idi. Testler yapıldığında kronolojik 

yaşları 8-33 ay arasında değişiyordu ortalama 16,7± 6,8 ay idi. 

       Olgular nöromotor gelişimlerini değerlendirmek için çocuk nörolojisi 

polikliniğinde nörolojik muayeneden geçirildi. Gebelik, doğum, doğum sonrası ve 

sosyodemografik özellikler (anne-baba yaşı, eğitim düzeyi)ile ilgili bilgiler alındı. 

Çocuklara Denver Gelişimsel Tarama Testi  II, Bayley  İnfant  Gelişim Skalası  III  ve   

Kaba  Motor   Fonksiyon Ölçütü 88  testleri  uygulandı . 

       Nörolojik değerlendirme sonrasında olgulara sıra ile  DGTT-II, BSID-III ve KMFÖ 

88 uygulandı. DGTT-II 10-15 dakika sürmekteydi, BSID III 30-45 dakika sürmekteydi, 

KMFÖ 88 testi 30-40 dakika sürmekteydi. BSID III ‘de davranış sakalası uygulanmadı. 
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Testlemeler sırasında çocuğun hasta  aç ve uykulu olmamasına dikkat edildi. Çocuğun 

dikkat ve konsantrasyonunun dağılmaması için sakin, uygun ortamlar seçildi. 

       DGTT-II testinin sonuçları   normal gelişim; Gecikme yok ve en fazla bir uyarı var, 

anormal gelişim; İki veya daha fazla gecikme durumudur,  şüpheli gelişim; bir gecikme, 

bir gecikme ve bir uyarı ya da iki veya daha fazla uyarı olduğu durumdur, olarak 

yorumlandı. 

       BSID- III  testinin sonuçları indeks skorlara göre değerlendirildi:  

115 ve üzeri ileri performans, 85-114 arası normal performans, 70-84 arası hafif  

gelişimsel gecikme  ve  69 puan  ve aşağısı ileri derecede gecikmiş performans  olarak 

yorumlandı. KMFÖ 88 testinin total skorlarına ve alt test skorlarına bakıldı. 

 

      Çalışmanın biyoistatistiksel çözümlemesinde, değişkenler Ortalama, Standart 

Sapma, frekans ve yüzdeler ile tanımlanmış, gruplar arası frekans ve yüzdelerin 

kıyaslanmasında Ki-kare testi kullanılmıştır.Normal dağılıma uygun olmayan  ölçümsel 

değişken ortalamalarının karşılaştırılması için, iki grup kıyaslamasında t testi (Mann-

Whitney U testi), ikiden fazla grup ortalamasının karşılaştırılmasında “Kruskal-Wallis 

Tek yönlü Varyans analizi” kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin yorumlanması 

için Pearsons’ve Spearman (nonparametrik) korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.  

Yorumlamalarda anlamlılık sınırı p=0.05 alınmıştır. Biyoistatistiksel çözümlemelerde 

SPSS  Sürüm 11.5 paket programı kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 

İzole borderline ventrikülomegali tanısı alan 31 olgu ile yapılan çalışmaya 

katılan  olguların  özellikleri  tablo 1’ de görülmektedir.  

 

Tablo 4.1.Olguların özellikleri 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Olguların birinde (%3,2) tüberozskleroz, birinde (%3,2) genetik sendrom, birinde 

(%3,2) sağ ayakta ekin deformitesi vardı. 

 

        Olguların nöromotor gelişimleri DGTT-II, BSID–III ve KMFÖ 88 ile 

değerlendirildi. 

 

 

 

Özellik                                 n                                         % 

Cinsiyet 

Kız                                       9                                      29,04 

Erkek                                   22                                    70,9 

Ek anomali varlığı    

Tüberoz skleroz                    1                                        3,2 

Genetik  sendrom                 1                                        3,2 

Ayakta ekin deformitesi        1                                        3,2 

Yaş                              Ortalama                                Dağılım  

                                   16,7 ± 6,8 ay                          8ay-33ay 
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Olguların DGTT-II testine göre sonuçları : 

 

          Olguların DGTT-II  testine  göre  sonuçları tablo 4.2.’de görülmektedir. 

 

             Tablo 4.2.olguların DGTT II ye göre sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         Tablo 4.2.’de gösterildiği üzere DGTT-II ye göre  23 olgu (%76,6) yaşına uygun 

gelişim gösterirken 7 olgu (%23,4) yaşına göre gelişimsel  gerilik göstermiştir. 

         Testin alt gruplarına bakıldığında  dil alanında çocukların 20’ si (% 66,7) normal 

gelişim gösterirken 10 ‘u (%33,3) yaşına göre bu  alanda gerilik göstermiştir. 

         İnce motor alanında çocukların 24’ü (%80) normal gelişim gösterirken 6 çocukta 

(%20) gerilik bulunmuştur.  

          Kaba motor alanında 22 çocuk (%73,4) yaşına uygun gelişim gösterirken 8 

çocukta  (%26,6) bu alanda gecikme görülmüştür. 

           Kişisel sosyal alanda 24 çocukta (%80) normal gelişim gözlenirken  6 çocukta 

(%20)  gelişme  geriliği gözlenmiştir. 

      Kız ve erkek olgular arsında DGTT-II  testi  sonuçları aşağıda tablo 3 ‘te verilmiştir 

Genel   Dil    
İnce 

motor  
 
 

Kaba 

motor  
 
 

Kişisel 

sosyal  
 

 Normal/ 

 anormal              

(geri) 

 
 
 

Normal/ 

anormal                   

(geri) 

 
 
 

Normal/ 

anormal  

 (geri)  

 
 
 

 Normal/ 

anormal 

 (geri)  

 
 
 

 Normal/ 

anormal 

 (geri)   

 

23 7  20 10  24 6  22 8  24 6 N 

76,6 23,4  66,7 33,3  80 20  73,4 26,6  80 20 % 
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Tablo 4.3.DGTT-II test sonucuna  göre kız ve erkek olguların  alt test basamaklarında  

aldığı skorlar 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kız  olguların test sonuçları  erkeklere  oranla tüm gelişim alanlarında  daha yüksek  

çıkmasına rağmen iki cins arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmemiştir. 

p>0,05. 

 

Olguların  BSID –III testine göre sonuçları: 

 

      BSID-III motor skalasına göre  olguların skorları  10-115 arasında değişiyordu 

ortalama  90,6 ± 21,7 idi. 

      BSID-III  dil skalasına  göre olguların  skorları  65-112 arasındaydı   ,ortalama  

94,5± 10,9 idi. 

      BSID-III kognitif skalasına göre  olguların  skorları  55-110 arasında  değişiyordu, 

ortalama  89,3 ± 11,5  idi. 

 

 

 

 Dil İnce motor Kaba motor Kişisel 

sosyal 

Kız Normal %88,9 %100 %88,9 %88,9 

 

Geri 
%11 ,1 %0 %11,1 %11,1 

 

Erkek 

 

Normal 
%57,15 %71,4 %66,7 %76,2 

 

Geri 
%42,8 %28,57 %33,3 %23,8 
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Olguların BSID-III testine göre sonuçları tablo 4’ te görülmektedir. 

 

   Tablo 4.4.BSID –III test sonuçları 

 

 

 
 Min – Mak  

 
   Ortalama  

 
   Std . 

 

  BSID-III  Kognitif 

  

 
     55-110 

 
  89,3 

 
11,5 

 

  BSID-III  Motor 

 
      10- 115 

 

 
90,6 

 
21,7 

  

   BSID-III    Dil      65- 112        94,5 

 

    10,9 

 

      Tablo4.4.’deki test sonuçlarına göre çalışmaya katılan olguların BSID-III puanlarına  

göre değerlendirilmesi  aşağıda  tablo 5’ te gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4.5.BSID-III puanlarına göre olguların değerlendirilmesi 

Puan  

 

Anlamlı gelişimsel       

gecikme  (<70 puan) 

n   -  % 

Hafif gelişimsel   

gecikme  70-84puan) 

n -  % 

Normal 

(85-114 puan ) 

n  - % 

Ileri 
performans 

(≥ 115 puan ) 
n-    % 

BSID III 

Kognitif 

 

 

2 -  %6,4 

 

3 -   % 9,6 

 

26 - % 83,8 
 

_ 

BSID III 

Dil  

 

 

2 -  % 6,4 

 

2 -  % 6,4 

 

27 - %87,1 
 

_ 

BSIDIII 

Motor  

 

 

3  -   %9,7 

 

4 -  %12,9 

 

22 - % 70,9 

 
 

2 -  %6,4 
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           Tablo4.5.’teki değerlendirme sonuçlarına göre olguların %83,8’i                  

BSID-III testine göre kognitif alanda  normal gelişim gösterirken %9,6’sında  hafif 

gelişimsel  gecikme ve %6,4’ünde  ise  anlamlı bir gelişimsel  gecikme  bulunmuştur . 

          BSID-III dil ölçeğine göre ise olguların %87,1 ‘i normal gelişim gösterirken, 

%6,4’ünde hafif gelişimsel  gecikme ve %6,4 ‘ünde ise anlamlı gelişimsel gecikme 

bulunmuştur. 

          BSID-III  motor ölçeğine göre  ise olguların %70,9 ‘unda  normal gelişim 

gözlenirken %6,4’ünde  ileri  performans  bulunmuştur. Yine olguların %12,9’unda 

hafif gelişimsel gecikme  bulunurken  % 9,7 ‘sinde anlamlı gelişimsel gecikme 

bulunmuştur. 

 

                           Tablo 4.6.Cinsiyete göre BSID-III testi sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ortalama   

 
 Std  

 
  P  

 

BSID-III 

Kognitif 

  Kız     93,3 

 

 5,5 

 

 

 

,225  

Erkek 

 

87,7 

 

12,9 

 

BSID-III               

Dil 

 

Kız 

 

102 

 

7,5 
 

 

,013 
 

Erkek 

 

91,5 

 

10,8 

 

BSID-III            

Motor 

 

Kız 

 

97,1 

 

11,4 
 

 

,294 
 

Erkek 

 

87,9 

 

24,4 
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         Tablo 4.6.‘da görüldüğü gibi kız ve erkek olgular  arasında  motor ve kognitif 

gelişim alanlarında anlamlı bir fark olmamasına rağmen  dil gelişimi alanında 

istatistiksel açıdan anlamlı  fark bulunmuştur.(p=0,013, P<0,05) Buna  göre kız olgular  

erkeklere göre dil alanında daha başarılıdırlar. 

 

 

 

                   Tablo 4.7.dil ölçeği  alt  basamaklarında  cinsiyete  göre değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tablo 4.7.’ye göre  dil ölçeğinin alt basamakları olan  algılama ölçeği ve  ifade 

ölçeklerindeki test sonuçlarına göre kız ve erkek olgular arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunmuştur. 

 

      Kız olgular erkek olgulara göre hem algılayıcı hem de ifade edici dil alanlarında 

daha başarılı bulunmuştur.(p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ortalama  Std     P 

Dil algılama  Kız  10,44 1,81  

,033 Erkek  8,55 2,26 

Dil  ifade  Kız  11,11 2,71  

,004 Erkek  8,36 2,03 
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Olguların KMFÖ  88  testine göre  sonuçları:  

Tablo 4.8.’de  GMFM 88 testi total ve alt değerlendirme basamaklarına göre 

elde edilen  skorlar  gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.8.GMFM  88 testi skorları  

 Uzanma-

dönme  

Oturma  Emekleme 

–dizüstü 

Ayakta durma  Yürüme- 

koşma zıplama  

Total  

Min      37     24        0          1         0   23,4 

Mak      51     60      42         39        69   99,1 

Ortalama     49,6    54,2     30,1       23,8      29,1  72,1 

Std     3,6    9,6    15,4       13,8      22,5  23,4 

 

         Tablo 4.8.’e göre olguların KMFÖ- 88 testi total skorları ortalama 72,1± 23,4 idi.  

        Uzanma dönme alanında ortalama  49,6± 3,6, oturma alanında  ortalama 54,2 ±9,6, 

        emekleme –diz üstü alanında ortalama 30,1 ± 15,4, ayakta durma alanında  

ortalama  23,8 ± 13,8 ve  

       yürüme –koşma –zıplama alanında ise  ortalama 29,1 ± 22,5  olarak skorlar elde 

edildi. 

       KMFÖ-88 testi total ve alt skorlarında kız ve erkek  olgular arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farka rastlanmamıştır.p>0,05 
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Tablo 4.9.BSID-III ve  DGTT-II testlerinin sonuçlarının karşılaştırılması 

                                        BSID-III                                                                         DGTT-II 

                             Motor skala                        Dil   skalası                Motor  skala                      Dil skalası 

                 İnce motor   –    kaba motor                                       İnce  motor  -  kaba motor     

                     n   -   %           n   -   %            n   -  %                 n    -   %           n -     %            n -   % 

 

İleri              3   -  9,7            4   - 12,9         _       _                  _        _               _       _             _     _ 

Normal         23  - 74,2        18 -  58,1           _       _               24   -   80           22  -  73,4         20 - 66,7 

Hafif geri     3   -   9,7          7  -   22,6         27  -  87,1             _        _              _       _             _      _  

Anormal       2  -   6,5           2  -   6,5           4   -  12,9            6    -   20            8  -  26,6         10 - 33,3 

 

 

 

Tablo 4.10. DGTT-II  testi ve  BSID-III testi arasındaki korelasyon katsayıları 

BSID- III Scaled puan sonuçları BSID-III composite puan 

sonuçları 
 

Pearson korelasyon 
Katsayıları  

 Kognitif   Dil  algı Dil  ifade  İnce 
motor 

Kaba 
motor 

Kognitif  Dil   Motor 

Denv kişisel sosyal 
Denv ince motor 
Denv dil 
Denver kaba motor 

,72 ,71 ,47 ,78 ,66 ,72 ,62 ,49 
,70 ,72 ,49 ,79 ,68 ,70 ,65 ,50 
,59 ,70 ,55 ,70 ,58 ,59 ,68 ,40 
,61 ,54 ,39 ,81 ,80 ,61 ,49 ,55 

 

          Tablo 4.10.‘da gösterilen DGTT-II testi ile BSID-III testinin korelasyon 

katsayılarına bakıldığında ‘’Denver Kaba Motor’’  ile ‘’Bayley Kaba Motor’’ arasında 

güçlü (r=0,80), aynı yönde (işaret pozitif) ve  anlamlı  bir ilişki  p<(0,05)saptanmıştır. 
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     Aynı   şekilde ‘’ Denver   Dil’’  ile’’ Bayley Dil’’ arasında orta güçte r=0,68), aynı 

yönde ve anlamlı bir ilişki (P<0,05) saptanmıştır. 

       ‘’Denver   ince  motor ‘’ ile  ‘’ Bayley  ince motor’’ arasında (r=0,79) güçlü ,aynı 

yönde ve anlamlı  bir ilişki saptanmıştır. 

         Denver    kişisel   sosyal  ile  bayley  kognitif  arasında  orta  güçte (r=0, 72) 

paralel      ve  anlamlı  (p<0,05)  bir  ilişki  saptanmıştır. 

          Bu sonuçlara göre  DGTT-II  ile  BSID- III  testlerinin  kaba motor  ve ince  

motor alt  testleri  arasında  güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür. 

         Ayrıca BSID-III  test sonuçlarının korelasyonlarına bakıldığında ‘’ İnce Motor’’ 

ile ‘’ Kognitif ‘’ arasında orta  güçte (r=0,61), aynı  yönde  ve anlamlı  ( p<0,05) bir 

ilişki görülmüştür. 

    ‘’  Dil algı ‘’ ile ‘’ Kognitif’’ arasında orta güçte ( r=0,56), aynı   yönde  ve  anlamlı   

( p<0,05) bir ilişki görülmüştür.  

        Yine’’ Dil algı’’ ile ‘’Dil ifade’’ arasında  orta güçte (r=0,70 ), paralel ve anlamlı  

bir ilişki bulunmuştur. 

        BSID-III ‘’kaba motor’’ ve ‘’ince motor’’ arasında güçlü (r=0,83), paralel ve 

anlamlı  bir ilişki  bulunmuştur (p<0,05). 
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5. TARTIŞMA 

        Fetal  ventrikülomegali (fvm), fetusun serebral ventriküllerinin  boyutlarının 

gebelik  yaşında  beklenen   normal  değerlerden  fazla olması  durumudur. Kesin  

anlamı  serebral  ventriküllerin  herhangi bir sebep belirtmeksizin genişlemesidir (1). 

     Lateral ventrikülün çapı  10 mm'nin üzerine çıktığında fvm tanısı  konulur; 10-15 

mm arasında orta, 15 mm'nin üzerinde ağır  ventrikülomegali  olarak değerlendirilir (3). 

     Ventriküllerin borderline büyümesi, genellikle 15 ile 40 haftalık gestasyon  

arasındaki 10-15 mm’lik  atrial  genişlik  olarak  tanımlanır, sık sık nöral yada 

ekstranöral  malformasyon  ile bağdaşır  ve yaygın bir şekilde hedeflenmiş sonogram 

için bir endikasyon  olarak kabul edilir (5).  

       Borderline ventrikülomegali, doğum öncesi kendiliğinden ortadan kalkabilir. Bu 

olgularda ileride ek bir sorun da ortaya çıkmaz. Fakat bu bulgu az bir olguda farklı 

nedenlere bağlı beyin  lezyonlarının erken belirtisi olabilir (8). 

        İzole serebral borderline ventrikulomegali erken gestasyon sırasında tahmin 

edilemeyen bazı serebral lezyonların işareti olabilir. Serebral borderline 

ventrikulomegalisi olan bebekler  gelişimsel gecikme yönünden yüksek risk 

altındadırlar (5).  

        Bu çalışmadaki amacımız başka bir MSS  anomalisi olmayan izole borderline 

ventrikülomegali tanısı  alan, yaşları 8-33 ay arasında değişen 31 vakayı  nörogelişimsel 

açıdan değerlendirerek, borderline ventrikülomegalinin, bireysel  gelişim alanlarında 

herhangi bir geriliğe neden olup olmadığını incelemek ve  nöromotor gelişimi 

değerlendirmede  kullanılan testlerin birbirleri ile  uyumunu saptamaktır. 

        Çalışmamızda nöromotor gelişimi değerlendirmek için DGTT-II, BSID-III ve 

KMFÖ -88 testlerini kullandık. 

        Nöromotor gelişimi değerlendirmede kullanılan  testlerden biri olan  DGTT -II 

testi, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor bölümlerinden oluşan, rutin fizik 

muayenelerde gözden kaçabilen gelişimsel sapmaları ortaya çıkarmak amacıyla yaygın 

olarak uygulanan bir testtir. Birçok ülke, testi kendi standartlarına göre uyarlamış olup 

Türkiye’de Yalaz ve Anlar  tarafından testin standardizasyonu yapılmış ve uygulamaya 

girmiştir (58). 
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        Ülkemizde bebeklerin gelişimsel durumlarını değerlendirmede kullanılan en  

yaygın yöntem Denver II’dir (58). 

           Olgularımızın yaş aralığına uyması ve birden fazla gelişim alanında 

değerlendirme yapma fırsatı olduğu için çalışmamızda DGTT-II kullandık. Bu teste 

göre 23 olgu (%76,6) yaşına uygun gelişim gösterirken 7 olgu (%23,4) yaşına göre 

gelişimsel  gerilik göstermiştir. 

   Testin alt gruplarına bakıldığında  dil alanında çocukların 20’si (% 66,7) 

normal gelişim gösterirken 10‘u (%33,3) yaşına göre bu  alanda gerilik göstermiştir. 

İnce motor alanında çocukların 24’ü (%80) normal gelişim gösterirken 6 çocukta (%20) 

gerilik bulunmuştur. Kaba motor alanında 22 çocuk (%73,4) yaşına uygun gelişim 

gösterirken  8 çocukta (%26,6) bu alanda gecikme görülmüştür. Kişisel sosyal alanda 24 

çocukta (%80) normal gelişim gözlenirken  6 çocukta (%20)  gelişme  geriliği 

gözlenmiştir. 

Medeni ve ark. tarafından 1989 yılında 87 süt çocuğu üzerinde yapılan bir 

çalışmada, yenidoğan dönemi patolojisi bulunanlarda normal vakalara göre şüpheli 

DGTT oranı daha yüksek bulunmuş, ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Preterm ve SGA doğan bebeklerde şüpheli DGTT oranları anlamlı olarak yüksek 

bulunmuş, tekrarlanan testlerde şüpheli sonuç veren 13 süt çocuğunun analizlerinde, 

annenin hamilelikte geçirdiği patolojiler ve yenidoğan dönemi patolojilerinin 

yoğunlaştığı izlenmiştir. Düşük DGTT skorlu bebeklerde geriye dönük olarak risk 

faktörlerinin araştırılması gerekliliği, riskli grupların izlenmesinde DGTT’nin elverişli 

bir test olduğu, ancak tekrarlanan ölçümlerin daha anlamlı olduğu vurgulanmıştır.  

        Kinzler ve ark. hafif  ünilateral ventrikülomegali tanılı çocuklarda DGTT 

kullanarak sonuçları değerlendirmişler ve değerlendirilen tüm çocuklar  testin tüm alt 

basamaklarında yaşına uygun gelişim göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda ise çeşitli alt 

basamaklarda gelişimsel gecikmelere rastlanılmıştır (25). 

       Solomos ve ark. yaşları 2 hafta ve  12 ay 2 hafta arasında değişen 288 full term  

sağlıklı çocukla yaptıkları çalışmada DGTT uygulamışlar. Alttest  sonuçları yaşla 

beraber artış  göstermiştir ama cinsiyete göre sonuçlarda 2 cins arasında farklılık 

görülmemiştir. Sadece dil alt test basamağında  sosyokültürel  duruma göre farklılık 

bulundu orta ve üst sınıf infantlarda daha yüksek skorlar bulunmuştur. 
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       Bizim çalşmamızda kız ve erkek olgular arasında  kız olguların DGTT II testi  

sonuçları  tüm alttest  basamaklarında daha yüksek çıkmasına rağmen  iki cins arasında 

anlamlı fark görülmemiştir. 

         Çalışmamızda  olgularımızda ek anomali oranı %9,7  idi. Olguların 1’inde 

tüberozskleroz, 1‘inde genetik sendrom, 1 tanesinde ise ayakta ekin deformitesi  vardı. 

 

         Gaglioti ve ark.nın  yaptığı çalışmada %41, Vergani ve ark.nın  yaptığı çalışmada 

%6, Pilu ve ark.nın  yaptığı  çalışmada %3.8 oranında ek anomali saptanmıştır. Tosun 

ve  ark.nın  yaptığı çalışmada hafif ventrikülomegalisi olan olguların  %28’inde, 

kombine ventrikülomegalisi olan olguların %75’inde ek anomali saptanmıştır (27).      

           Gaglioti ve ark.nın  çalışmasında ağır ventrikülomegalisi olan olguların %   

60’ında ek anomali saptanmıştır. Ek anomali varlığı gelişimsel gecikmeyi olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

         Çalışmada kullandığımız bir diğer değerlendirme ölçeği de BSID III Testi idi. 

BSID III riskli bebeklerde gelişimsel sorunların erken dönemde belirlenmesi için en sık 

kullanılan yöntemdir. Literatürde kullanılan testler içinde  Bayley Ölçeği  altın standart 

olarak bildirilmiştir. 

        Bloom ve ark. izole  bilateral ventrikülomegali tanılı hastalarda BSID testi 

kullanarak değerlendirme yapmışlar. Çocuklar  doğumda nörolojik  muayanede  normal 

bulunmalarına rağmen  kontrol grubu ile karşılaştırıldıklarında  gelişimsel gecikme riski 

bu çocuklarda büyük oranda daha yüksek çıkmıştır (67). 

       Sadan ve ark. asimetrik ventrikülomegalisi olan 20 olgu ve unilateral 

vantrikülomegalisi olan 20 olguyu BSID II testi ile değerlendirmiş, unilateral 

ventrikülomegalisi olan grup mental  gelişim ve davranış  indekslerinde kontrol grubuna 

göre daha düşük skorlar almıştır. Ama psikomotor indeks skorları düşük bulunmamıştır. 

Asimetrik ventrikülomegali grubundaki olgularda psikomotor ve mental gelişim 

indeksleri skorlarında kontrol grubu ile aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ama 

davranış  indeksinde  kontrol grubu ile anlamlı fark bulunmuştur. Kontrol grubunda 

yada asimetrik ventrikülomegali grubunda kız ve erkek olgular arasında  BSID II test 

skorları arasında anlamlı fark yokken  unilateral ventrikülomegali grubunda tüm alt test 

skorlarında kız olgular erkeklerden  önemli oranda yüksek skorlar almıştır (74). 
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        Bizim çalışmamızda ise  BSID III Testi  kız ve erkek olgular arasında kognitif  ve 

motor alttest  skorlarına bakıldığında  anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ama  dil  alttest 

skorunda kız olgular erkeklerden anlamlı oranda daha yüksek puan elde 

etmişlerdir.(p=0,13) Dil alttest ölçeğinin hem algılama  hemde ifade edici  bölümlerinde 

kızlar erkeklerden önemli oranda daha başarılı bulunmuştur.(p=0,033-0,004) 

       J Ouahba ve ark. izole hafif ventrikülomegali (10-15 mm atrial boyut) tanılı ve 

USG kontrolünde ilişkili anomali saptanmayan 167 vakayı değerlendirmişler. 

Nörogelişimsel değerlendirmede olguların yaşlarına göre; 

1-2 yaş çocuklarda  kaba motor, ince motor, dil ve sosyal  becerileri değerlendirmek 

için Brunet-Lezine psikomotor skalasını, 

2-4 yaş arasındaki çocuklarda motor gelişim, ince motor beceriler, dil ve hafıza 

değerlendirilmesinde  McCarty  Çocuk Beceri Skalasını , 

4 yaş üstünde ise Wechsler Okul Öncesi Çocuklar için Zeka Ölçeğini kullanmışlar. 

Takip edilen 101 çocuk arasından 89 ‘unun  normal psikomotor gelişim gösterdiği, 

12’sinde dil gelişiminde gecikmeden şiddetli mental retardasyona kadar değişen 

oranlarda nörolojik  bozukluk geliştiği görülmüştür. 20 çocukta  gelişimsel gecikme ve 

89 çocukta normal psikomotor gelişim gözlenmiştir. J Ouahba ve ark.nın  yaptığı bu 

çalışmada tüm yaş gruplarını aynı anda değerlendiren bir ölçek kullanılmamıştır. 

Testlemelere kaçar çocuğun dahil edildiği yada  hangi  gruptaki çocukların nasıl  

nörogelişimsel sonuçları olduğu  belli değildi (69). 

       Maunu ve ark. çok düşük doğum ağırlıklı yada çok  preterm infantlarda  ventriküler  

dilatasyon ile düzeltilmiş 2 yaştaki nörogelişimsel sonuçlar arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmiştir. 2 yaşta değerlendirmede BSID II  testi Mental gelişim indeksi 

skorlarına, Hammersmith İnfant Gelişim Muayenesi sonuçlarına, olgularda SP 

gelişmesine ve  herhangi bir nörogelişimsel bozukluk gelişimine  bakılmıştır. Sonuçta 

olguların %6,7’ sinde SP, % 5,3’ ünde ciddi işitme problemleri, çok düşük doğum 

ağırlıklı olguların %10,7 ‘sinde, çok preterm olguların %3,6’ sında orta ve şiddetli 

oranlarda kognitif gecikmeler bulunmuştur. Ek sorunlarla birlikte ventriküler dilatasyon 

SP ile  önemli oranda ilişkili bulunmuştur (68). 

       Serebral borderline ventrikülomegalisi olan bebeklerin gelişimsel gecikme 

yönünden yüksek risk altında olduğu düşünülmektedir. İdiopatik gelişimsel gecikme, 
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izole serebral borderline ventrikulomegali tarafından başlatılan serebral sakatlığın 

sonucunu yansıtabilir. Bu bulgunun, özel eğitim programları gibi gelişimsel potansiyeli  

artıran  erken çocukluk girişimleri  için bir  indikasyon  olabileceği önerilmiştir (18) . 

       Colitto ve ark. izole hafif  antenatal ventrikülomegali ile okul çağında  çocuklarda  

görsel, motor ve algısal yeteneklerin ilişkisini  değerlendirmiştir. 5 yaş 3 ay  - 11 yaş 11 

ay  aralığındaki  17 çocuğa   ayrıntılı nörolojik muayene ve  Görsel Motor İntegrasyon 

Gelişim Testi; Movement Assesment  Battery for  Children  kullanmışlardır. 17 

çocuktan sadece 1 inde anormal sonuç bulundu 16 çocuk tüm testlerde normal sonuçlar 

elde etmiştir. Değerlendirme sonucuna göre Colitto  izole hafif ventrikülomegalisi olan 

çocuklarda okul yaşında  minör motor ve algısal  sıkıntıların gelişmesi ihtimalinin  

mümkün olmadığını söylemektedir (71). 

      Bizim çalışmamızda yaş aralığı 8 -33 ay arasında değiştiği için okul dönemi gelişimi 

değerlendirilememiştir.  

      Çalışmamızda kullandığımız DGTT II ve BSID III testlerinde kaba  motor 

fonsiyonu değerlendirdik. Motor fonksiyonu değerlendirmede  kullandığımız diğer test  

KMFÖ 88 testidir. Test  SP’li çocuklarda zaman içinde kaba motor fonksiyonlarında 

meydana gelen değişmeleri ölçmek için düzenlenmiş standardize edilmiş gözlemsel bir 

testtir. Down sendromlu çocuklarda da kaba motor fonksiyon değerlendirilmesinde 

KMFÖ-66 ölçeği kullanılmaktadır (65). Biz çalışmamızda bu testi olguların kaba motor 

fonksiyonlarının total yüzdelerini ve testin alt basamaklarındaki yüzdeleri 

değerlendirmede kullandık. 

       Olguların total skorları 72,16 ± 23,4 idi.  Uzanma dönme alanında ortalama  49,6± 

3,6,  oturma alanında  ortalama  54,2 ±9,6, emekleme –diz üstü alanında ortalama 30,1 

± 15,4, ayakta durma alanında  ortalama  23,8 ± 13,8 ve yürüme –koşma –zıplama 

alanında ise  ortalama 29,1 ± 22,5  olarak skorlar elde edildi.olguların yaş aralığı 8-33 

arasında değiştiği için testin  alt puanlamalarında  elde edilen skorlar değişkendir. 

       KMFÖ-88 testi total ve alt skorlarında kız ve erkek olgular arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>0,05). 

       T Kipiani ve ark. 94 preterm ve 50 zamanında doğmuş infantla bir çalışma yapmış, 

37 hafta ve daha  erken haftalarda doğmuş  preterm infantların  6-7  yaşlarında  

nörolojik gelişimlerini   değerlendirip   bu çocukları  aynı yaşta   zamanında  doğmuş  
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infantlarla  karşılaştırmıştır. 94 preterm ve 50 zamanında doğmuş yenidoğan   neonatal 

dönemde  ve daha sonra  6-7 yaşlarında  değerlendirilmiş. 6 yaşta  çocuklara  standart  

nörolojik muayene ve KMFÖ 88 testi uygulamışlar. KMFÖ 88 değerlendirme  sonuçları  

term grup bebeklerde pretermlerden daha yüksek  bulunmuştur. %95.9  %83.5   p<0.001 

(72). 

       Carolina T. ve ark. iki  yerel  çocuk  bakım merkezine tam  zamanlı devam eden  

infantların ince ve kaba motor becerilerini ve genel motor performanslarını 

değerlendirmiştir. 30 infanta BSID III   motor skalası uygulanmıştır. Bu skala genel 

motor performans kaba ve ince motor performansın  analizine  ve bunların   aralarındaki 

farkın değerlendirilmesine izin verir. Çalışmaya katılan çocukların çoğunluğu normal 

sınırlarda genel motor performans göstermiştir. Ama bu 12 ve 17. aylarda referans 

ortalamanın altında bulunmuştur. %30’unda değerlendirmelerin en azından birinde 

süpheli gecikme görülmüştür. 12 ve 17.aylarda kaba motor gelişim, ince motor 

gelişimden daha zayıf bulunmuş 2. değerlendirmede bu 2  alt test  arasında büyük  

çelişki bulunmuştur. İnce motor performansta belirgin bireysel değişiklikler 

gözlenmiştir. Bu alt testin 1. ve 2. değerlendirmeleri  arasında  zayıf lineer   ilişki  

bulunmuştur. Genel motor performans ve kaba motor becerilerde   düşük  bireysel   

değişiklikler   bulunmuştur. 12 ve 17. aylarda ölçülen tüm performans değerlendirmeleri 

ne  bakıldığında  4  infantta  olası bir motor gecikmesi  belirlenmiştir. Kaba ve ince 

motor performans alttestleri karsılaştırıldığında  büyük oranda farklılık  görülmüştür 

(73). 

       Çalışmamızda  BSID III ve DGTT II  testleri karşılaştırılmış ve testlerin   kaba 

motor ölçümlerinde r=0,80, ince motor ölçümlerinde  r = 0,79  güçlü  bir ilişki, dil  

alanlarındaki ölçümlerinde r=0,68 oranında orta güçte  bir ilişki, Denver  kişisel   sosyal  

ile  Bayley  kognitif  arasında  orta  güçte (r=0, 72)  korelasyon görülmüştür.  BSID III 

testi DGTT II ye göre  sonuçların değerlendirilmesinde daha ayrıntılı bilgi verir. Denver 

testinde sonuçlar normal, anormal, şüpheli olarak değerlendirilirken  Bayley 3 testinde 

ileri  performans, normal gelişim, hafif  gelişimsel gecikme, anlamlı gelişimsel gecikme  

olarak daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmektedir. BSID III testi  dil gelişiminde de 

daha ayrıntılı  ölçüm yapmaktadır. Dil gelişimini hem algılayıcı  hem de ifade edici  

becerilere göre ölçer. BSID III gelişim değerlendirilmesinde altın standart olarak kabül 

edilir. 
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   Sonuç olarak izole borderline ventrikülomegali olgularında çeşitli gelişim 

alanlarında  çoğunlukla  normal gelişim gözlenmesine rağmen  bazı gelişim  alanlarında  

gecikmeler görülebilir. Bu nedenle borderline yada hafif ventrikülomegali gelişimsel 

gecikme için risk faktörü olabilir. Nörogelişimsel problemlerin erken  tespit  edilmesi  

ileri  yaşlarda  ortaya çıkabilecek  sorunların  önlenmesinde önemlidir. Çocuğun yaşına  

uygun  gelişim testi ve nörolojik muayene  ile   periyodik olarak  değerlendirilmesi  ve 

hangi alanda gelişimsel sorunlar  görüldüyse  o alanla  ilgili  gerekli desteğin 

sağlanması gerekmektedir. Çalışmamızda  kullandığımız  Bayley  İnfant Gelişim 

Skalası 3.versiyonunun nörogelişim değerlendirmede Denver Gelişimsel Tarama 

Testine 2’ye göre bazı gelişim alanlarında daha ayrıntılı bilgi sağlamasından dolayı  

daha üstün olduğunu düşünmekteyiz. Buna rağmen her iki test arasındaki pozitif 

anlamlı ilişkiye bakılarak iki testin gelişimsel değerlendirmede birlikte 

kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Ancak test süresi uzun olduğundan hasta sayısı çok 

olan ve zaman kısıtlılığı olan polikliniklerde Bayley İnfant Gelişim Testi 3. 

versiyonunun rutin kullanımının zor olduğunu düşünüyoruz.  
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