
 
 

 
 
 

     Hasta bilgileri 
Mikrosefali 

 
Mikrosefali 
Mikrosefali konu hakkında mevcut olan hasta bilgisi oydaşma ile karar alınan 

“Mikrosefali’nin sınflandırması ve teşhisi“ kılavuza (S2k) dayanmaktadır. Tıbbi danışmaya 

ek olarak veya destekleyici olarak kullanılabilir. 
 

Mikrosefali nedir? 
Mikrosefali Yunancadan ("mikros" ve "kephal") gelir ve "küçük kafa" anlamını taşır. 

Mikrosefali baş çevresinin aynı yaşta, aynı cinsiyette ve aynı etnik grupta olan diğer 

insanlarınkinden belirgin bir şekilde daha küçük olması durumudur. 

Baş (kafatası), beyni çevreleyen ve koruyan kemiklerden oluşur. Yaşamın ilk yıllarında, 

beynin büyümesi tamamlanana kadar, baş ölçüsü beynin genişlemesine uyar. Böylece kafa 

birlikte büyür. Mikrosefali beynin büyümesinde bir bozukluk olduğuna dair bir işaret 

olabilir. Mikrosefali nadiren kafadaki epifiz plağın erken kemikleşmesinden dolayı da 

kaynaklanabilir ve böylece beyin gelişmesini olumsuz etkiler. Ikincisine Kraniosinostoz 

denir. 



 
 

 
 
Mikrosefali nasıl tespit edilir? 
Mikrosefali elastik olmayan bir mezura yardımıyla baş çevresini bir kaç defa ölçerek 

tespit edilir. Ölçülen değer daha sonra standart değerler ile karşılaştırılır ve fark oranı 

norm tarafından belirlenir. Bunun için farklı norm değer eğrileri ve çizelgeler vardır. 

Ölçülen baş çevresi 3. persentilin altında olursa, veya ikiden fazla standart sapma 

ortalamanın altında olursa Mikrosefali söz konusudur. 

Mikrosefali nasıl sınıflandırılır? 
Mikrosefali birincil ve ikincil kategoriye sınıflandırılır. Yenidoğanda henüz U2 muayenede 

Mikrosefali bulunursa, yani doğumdan birkaç gün sonra, birincil Mikrosefali söz konusudur. Bu 

doğuştan olur. Ikincil Mikrosefali ise zamanla gelişir; U2 muayeneden sonra ortaya çıkar.  
 
Mikrosefali hastalık ile bir tutulur mu? 

Mikrosefali bir hastalıkla bağlantılı olabilen, ama bağlantılı olmak zorunda olmayan klinik 

belirtiyi tanımlar. Bir Mikrosefali’nin mevcut olması otomatik olarak ortada bir hastalık 

olduğu anlamına gelmez. Ama Mikrosefali nörolojik (ve genellikle daha az yaygın) 

hastalıklar için risk faktörü barındırır ve ayrıca sağlık ve yaşam kalitesini etkileyen diğer 

faktörler için de. Böylece tedavi eden doktor detaylı bir görüşmeden ve fizik 

muayeneden sonra gerektiğinde başka tetkikler önerebilir. 

Buna idrar ve kan testleri, görüntüleme yöntemleri (örneğin Ultrasonografi, Manyetik 

Rezonans Görüntüleme (MR)) ve diğer uzmanlar tarafından yapılan muayeneler 

dahildir. 

Mikrosefali’nin sebebi nasıl belirlenir? 
Mikrosefaliye yol açabilen nedenler çesitlidir. Altında yatan hastalığın tespiti için çeşitli 

veriler toplanmalıdır. Buna hasta ve aile hakkında tıbbi bilgiler, fiziksel muayeneleri, 

laboratuvar muayeneleri, görüntüleme yöntemleri ve kalp, böbrek, gözler, işitme ve beyin 

gibi organ sistemlerinin özgü muayeneleri dahildir. 

Bu muayenelerden hangisinin önerildiği bulgulara bağlıdır. Eğer hamilelik sırasında bir 

Mikrosefaliden şüpheleniliyorsa gerektiğinde doğum öncesi muayeneler önerilebilir. 

Hem birincil hem de ikincil Mikrosefalide hastalığın nedenini aşamalı olarak açıklanmasını 



 
 

 
 
öngören standardlaştırılmış prosedürler var. Bu işlem boyunca gerekli olan muayeneler 

yapılır ve tıbbi uzmanlar dahil edilir. 

Kime yönelebilirim? 
Mikrosefali açıklaması ile ilgili tüm sorularınız ve bilgileriniz için çocuk doktorunuz doğru 

kişidir. Kendisi nöropedi ve genetik uzmanları gibi diğer uzmanlarda tanıtma önerebilir. 

Doğum öncesi teşhis ile ilgili sorularda jinekoloğunuza başvurunuz. Çesitli teşhis 

muayeneler kapsamında yetkili uzman doktorlara hitap edebilirsiniz. 
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