G‹R‹ﬁ
Geliﬂim malformasyonlar› günümüzde geliﬂimsel
gecikme, epilepsi ve di¤er nörolojik bozukluklara
neden olmalar› nedeniyle artan s›kl›kta tan›nmaktad›r. Nörogörüntüleme yöntemlerinin geliﬂmesi,
özellikle de manyetik rezonans görüntülemenin
(MRG) kullan›m›yla birlikte bu anomalilerin tan›nmas› mümkün hale gelmiﬂ, ayr›ca bu bozukluklar›n
tan›mlanmas›nda, klinik takip ve araﬂt›rmalarda esas
olmuﬂtur.1
Bu malformasyonlar›n geliﬂiminde birçok genetik ve
çevresel faktör rol oynamaktad›r.
ﬁizensefali epilepsiyle s›k birliktelik gösteren,
anormal kortikal organizasyon alt baﬂl›¤›nda yer alan
bir kortikal geliﬂim anomalisidir. ‹nsanda serebral
korteksin geliﬂimi birbiri içine geçmiﬂ ve 3 aﬂamada
gerçekleﬂen dinamik bir süreçtir. Bu süreç, lateral
ventrikülün subepandimal tabakas›nda proliferasyona u¤rayan kök hücrelerinden genç nöron ve
glialar›n oluﬂumunun oldu¤u proliferasyon
aﬂamas›n›, ilk genç nöronlar›n germinal matriksten
serebral korteksi oluﬂturmak üzere radyal olarak
göçe baﬂlad›¤› migrasyon dönemini ve korteksteki
hücrelerin kendi içindeki sinaptogenezis ve
apopitozisiyle iliﬂkili kortikal organizasyon safhalar›n›
içermektedir.2,3 Proliferasyon safhas›; gestasyonun 56 haftas›ndan 6-20 haftas›na, migrasyon; 6-7
haftas›ndan 20-24 haftas›na ve kortikal
organizasyon safhas› 16. haftadan postnatal dönemi
de içine alan bir dönemde geliﬂmektedir.3
Posterior fossa yap›lar› gestasyonun erken
dönemlerinde geliﬂir. Beyin sap›n›n ﬂekillenmesi 3-8
hafta aras›nda baﬂlar. Serebellumun geliﬂimi
gestasyonun 5. haftas›nda baﬂlar ve 16. haftada
bütünüyle tamamlan›r.4
Serebellar disfonksiyonla epileptik nöbetler
aras›ndaki iliﬂki net olarak anlaﬂ›lamam›ﬂ olsa da
posterior fossa malformasyonlar›yla epilepsinin

birliktelik gösterebildi¤i ve bu birlikteli¤in s›k
görüldü¤ü bildirilmektedir.5
Serebellar hipoplazinin çeﬂitli tipleriyle lizensefali,
subkortikal bant heterotopi ve periventriküler
nodüler heterotopi gibi di¤er nöronal migrasyon ve
kortikal organizasyon anomalilerin birlikte
bulundu¤u klinik tablolar tan›mlanm›ﬂ olmas›na
ra¤men, literatürde ﬂizensefali ile serebellar hipoplazi birlikteli¤inin bulundu¤u olgu tan›mlanmam›ﬂt›r.
Bu sunumda, epileptik nöbetleri olan ve MRG’de
a¤›r serebellar hipoplaziyle birlikte ﬂizensefali
saptanan bir olgu tart›ﬂ›lacakt›r.

OLGU
41 yaﬂ›nda erkek hastada ilk olarak 15 yaﬂ›nda
baﬂlayan nöbetlerin tipi öyküye göre jeneralize
tonik-klonik olarak de¤erlendirildi. Bu nöbetlerde
herhangi bir parsiyel baﬂlang›ç öyküsü al›nm›yordu.
S›kl›¤› de¤iﬂmekle birlikte, y›lda ortalama 2-3 defa
olan bu nöbetlerin 23 yaﬂ›na kadar devam etti¤i, bu
süre içinde anti-epileptik ilaç olarak fenitoin
kulland›¤› ve sonra bu nöbetlerin tamamen durdu¤u
ö¤renildi. Fakat bu jeneralize nöbetlerin
durmas›ndan sonra hastada saniyeler süren, ﬂuur
kayb›yla birlikte gözlerini bir noktaya dikme,
dalmalar ﬂeklinde olan, postiktal konfüzyonun eﬂlik
etmedi¤i ve absans tipi olarak de¤erlendirilen
nöbetler olmaya baﬂlad›. Bu nöbetler halen ayda 2-3
defal›k s›kl›kta tekrarlamaktayd›.
Özgeçmiﬂ
sorgulamas›nda
normal
do¤um
a¤›rl›¤›nda, miad›nda, komplikasyonsuz bir do¤um
öyküsü al›n›yordu.
1-1.5 yaﬂlar›nda yürümeye baﬂlayan hastan›n
baﬂlang›çta yürümesinde dengesizlik oldu¤u, 10-12
yaﬂlar›nda bu yak›nman›n tama yak›n düzeldi¤i ifade
edildi.
Soygeçmiﬂinde özellik yoktu.

Nörolojik muayenede h›zl› faz› bak›ﬂ yönüne vuran
nistagmus, iki yanl› intansiyonel tremor ve hafif trunkal
ataksisi mevcuttu. Hafif mental retardasyon eﬂlik
ediyordu.

Hastan›n bugüne kadar yap›lm›ﬂ nöroradyolojik
incelemesi yoktu. Kranyal MRG’sinde sol temporal lob
medialinde ﬂizensefaliyle birlikte serebellumun ileri
derecede hipoplazik oldu¤u saptand› (ﬁekil 1a-d).

Elektroensefalogram incelemesi normal s›n›rlardayd›.
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ﬁekil 1a-b. Posterior fossa orta ve üst düzeylerinden geçen transvers T2A kesitlerde serebellar hemisferlerin ileri derecede hipoplazik, vermisin
tamamen eksik oldu¤u izlenmektedir.
ﬁekil 1c. Koronal T1A kesitte medial temporal lob inferiorundaki ﬂizensefali izlenmektedir.
ﬁekil 1d. Koronal T2A kesitte hem serebellumun büyük ölçüde eksik oldu¤u hem de ﬂizensefali izlenmektedir (ok).

TARTIﬁMA
Genetik faktörler, metabolik anormallikler, travma gibi
pek çok faktörün yan› s›ra geliﬂim malformasyonlar›n›n
da epileptik nöbetlerin etyopatogenezinde rol
oynayabilece¤i iyi bilinmektedir. Çeﬂitli tipte epileptik
nöbetlerle birliktelik gösterebilen ve geniﬂ bir grup
oluﬂturan bu malformasyonlarla ilgili literatürde çeﬂitli
genler ve bu genetik defektlerle etkilenen proteinler
tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu olgumuzda farkl› nöroanatomik bölgelerde lokalize
iki farkl› geliﬂim anomalisi oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Literatürde, serebellar hipoplazinin çeﬂitli tipleriyle
lizensefali, subkortikal bant heterotopi ve
periventriküler nodüler heterotopi gibi di¤er nöronal
migrasyon ve kortikal organizasyon anomalilerle
birlikteli¤i ve bu birliktelikle iliﬂkilendirilen gen
mutasyonlar› tan›mlanm›ﬂ bulunmaktad›r.3,6,7,8 Buna
karﬂ›l›k, ﬂizensefali ile serebellar hipoplazi birlikteli¤ini
gösteren olgu bulunmamaktad›r.
ﬁizensefali; lateral ventrikülden kortikal yüzeye kadar
gri cevher ile örtülü yar›k olarak tan›mlanmaktad›r.1
ﬁizensefali, unilateral veya bilateral yerleﬂimli olabilir.
Ayr›ca yar›k geniﬂli¤ine göre aç›k veya kapal› olarak
s›n›fland›r›lmaktad›r. Hastalar›n ço¤unda epilepsi eﬂlik
eder. ﬁizensefalinin tipine göre de¤iﬂen oranlarda
mental-motor bozukluklar, psikiyatrik ve kognitif
defisitler görülebilmektedir.3,7
‹ntrauterin hayatta ﬂizensefalinin geliﬂiminde rol
oynayabilecek iki teori ileri sürülmektedir.7 Genç nöronal
hücrelerden nöronal migrasyonun indüklenmesinde
bölgesel bir yetmezlik olabilece¤i ve bunun genetik
mutasyonlarla iliﬂkilendirilebilece¤i veya serebral
hemisferde segmental tutuluma yol açan destrüktif
lezyonlara maruz kalman›n (ör. travma, iskemikhipoksik nedenler, ilaçlar, viral enf. gibi) bu anomalilerin
geliﬂiminde etkili olabilece¤i belirtilmektedir.
ﬁizensefali olgular› genellikle sporadik görülmektedir.
Bununla birlikte familyal olabilece¤i de bilinmektedir.3

‹ntrauterin hayatta korteksin organizasyonunda etkili
genler tam olarak bilinmemektedir.
Hem sporadik hem de familyal ﬂizensefali olgular›nda
10.kromozomun uzun kolunda (10q 26.1) lokalize
EMX2 geninde mutasyon oldu¤u saptanm›ﬂt›r.6,7,8
Fakat ﬂizensefalinin geliﬂiminde bu genin nas›l bir rol
oynad›¤› halen bilinmemektedir.
Serebellumun geliﬂimi gebeli¤in 16. haftas›nda
tamamlanmaktad›r. Epileptik hastalarda nöbetlerin
geliﬂiminde etkili olan genetik faktörlerin, serebellar
lezyonlu
hastalarda
epileptojenik
yatk›nl›¤›
9
art›rabilece¤i ileri sürülmektedir. Hem nörolojik
hastalarda hem de hayvan modellerinde serebellumun
epileptik nöbetlerin inhibisyonunda ve kontrol
edilmesinde rolü oldu¤u gösterilmiﬂtir.5
Bu nedenle, serebellar lezyonlar›n ayr›ca epileptojenik
özellikte olabilece¤i ileri sürülmektedir. Serebellum,
sadece motor fonksiyonlar›n koordine edilmesinde
de¤il, ayn› zamanda davran›ﬂ, emosyonel ve kognitif
fonksiyonlar›n da düzenlenmesinde rol oynamaktad›r.
Sonuç olarak, bu hastalarda epilepsinin yan› s›ra
psikomotor geliﬂim bozukluklar› ve bizim bu
olgumuzda da gözledi¤imiz gibi hastadan hastaya
de¤iﬂen düzeylerde oldu¤u bildirilen mental
retardasyon eﬂlik edebilmektedir.5
Parmeggiani ve ark. serebellar hipoplazisi olan 28 (17
erkek, 11 kad›n) hastay› de¤erlendirdikleri
çal›ﬂmalar›nda 10 olguda (%35.7) epilepsi oldu¤unu
saptam›ﬂlard›r.5 Bu olgular›n 5’inde serebellar
hipoplaziye baz› serebral lezyonlar (hafif atrofi, ak
maddede hiperintens de¤iﬂiklikler gibi) eﬂlik
etmekteydi. Bu bulgular d›ﬂ›nda herhangi bir geliﬂim
anomalisi yoktu. Bu 10 olgunun 6’s›nda (%60) aile
öyküsü saptanm›ﬂ olmas› dikkat çekicidir. 8 olguda
(%80) parsiyel, 2 olguda (%20) jeneralize nöbetler
mevcuttu. Parsiyel nöbetlerin %60’› parsiyel baﬂlang›çl›
sekonder jeneralize, %30’u kompleks parsiyel
nöbetler ﬂeklindeydi. 2 olgudaki jeneralize nöbetler; 1
olguda tonik-klonik nöbetlerle birlikte absans tipinde,

di¤er olguda ise tonik nöbetlerle birlikte absans tipi
nöbetler ﬂeklindeydi. Bu olgular›n %70’inde de¤iﬂik
düzeylerde mental retardasyon oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Radyolojik olarak konjenital malformasyonlar
supratentoriyal ve infratentoriyal olarak s›n›flanmaktad›r. Embriyolojik geliﬂim dönemleri farkl› olan
bu iki anatomik bölge anomalilerinin birlikte
görüldü¤ü olgular için radyolojik olarak ayr› bir
s›n›flama bulunmamaktad›r. Radyoloji literatüründe
serebral korteks ve serebellar malformasyonlar›n
birlikte görüldü¤ü klinik tablolar›n moleküler biyolojik
temelli s›n›flanmas›na yönelik artan ilgi ve çal›ﬂmalar
bulunmaktad›r.10
Literatürde, serebellar hipoplazinin çeﬂitli tipleriyle
ﬂizensefali d›ﬂ›ndaki di¤er nöronal migrasyon ve
kortikal organizasyon anomalilerin birlikte oldu¤u
klinik tablolarla iliﬂkili olabilecek baz› gen mutasyonlar›
tan›mlanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Lizensefalinin eﬂlik etti¤i serebellar hipoplazili
olgularda 7.kromozomun uzun kolunda (7q22)
lokalize RELN geninde mutasyon oldu¤u saptanm›ﬂt›r.3
RELN geni; hem nöroblastlar›n serebral kortekse
migrasyonunda hem de serebellumun purkinje
hücrelerinin migrasyonunda etkili reelin proteinini
kodlayan gendir. Bu gen VLDLR’ye (Very Low Density
Lipoprotein Receptor; Çok Düﬂük Yo¤unluklu
Lipoprotein Reseptörü) ba¤lanarak etkin hale
gelmektedir.3
Ayr›ca Boycott ve ark. inferior serebellar hipoplaziyle
birlikte pakigyri bulgular› olan bir ailede
9.kromozomun k›sa kolunda (9p24) lokalize VLDLR
genindeki mutasyonun bu malformasyonlarla iliﬂkili
oldu¤unu göstermiﬂlerdir.11
Reelin, hem serebral korteksin Cajal-Retzius
hücrelerinde hem de serebellumun granule
hücrelerinden sekrete edilen bir protein olmas›
nedeniyle,
serebral
korteks
ve
serebellar
malformasyonlar›n birlikte görüldü¤ü olgularda RELN

ve VLDLR genlerinde saptanan mutasyonlar›n›n yol
gösterici olabilece¤i bildirilmektedir.11
Bu olgunun yurt d›ﬂ›nda bir merkezde genetik
çal›ﬂmalar› halen sürmektedir.
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