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Özet

Arnold-Chiari Malformasyonu tip III (Chiari Malformasyonu), art beynin (hindbrainin), beyin sap› ve-
ya serebellumun foramen magnumdan afla¤› de¤iflik derecelerde kaudale inmesi ile karakterize konjeni-
tal bir anomali olan Arnold-Chiari Malformasyonunun (Chiari Malformasyonu) hemen daima spinal disra-
fizmin efllik etti¤i çocuklarda görülen, oldukça seyrek rastlanan bir formudur. Arnold-Chiari Malformasyo-
nu (Chiari Malformasyonu) tip III’te alt oksipital veya üst servikaldeki (C1) bir ensefalosel kesesi içine se-
rebellum ve beyin sap›n›n herniasyonu vard›r ve multipl beyin sap› ve serebellum anomalileri efllik eder.
‹yi bilinmekle birlikte literatürde bu konuda yay›mlanan olgu say›s› azd›r.

Biz burada kraniyal manyetik rezonans görüntüleme ile tan› koyup ameliyat etti¤imiz bir olguyu 2 y›l-
l›k izlem sonucu ile sunduk. Öncelikle ensefalosel kesesi ç›kar›ld›. Geliflen hidrosefali için Ventrikülo-pe-
ritoneal flant tak›ld›. Postoperatif kognitif fonksiyonu izlendi. Cerrahi tedaviye ra¤men, kognitif disfonksi-
yonunda düzelme olmad›.

Anahtar kelimeler: Chiari Malformasyonu (CM) tip III, manyetik rezonans görüntüleme (MRG),
çocuk, cerrahi

Abstract

Case Report: Chiari Malformation Type III

The Arnold-Chiari Malformation (or Chiari Malformation), is a congenital hindbrain anomaly that is
characterized by downward displacement of cerebellum and brainstem through foramen magnum ca-
udally with different degrees. The Arnold-Chiari Malformation type III that is always seen with spinal
dysraphism in the childhood is a very rare form of this malformation. It consists of the hindbrain herni-
ation into a low occipital or a high cervical (C1-2) encephalocele in combination with multiple cerebellar
and brain stem anomalies. It is a well known anomaly but there are few reported cases in the literature.

Here, we reported a case that was diagnosed by MRI, surgically repaired and followed-up for 2 years.
Firstly, the encephalocele was removed. V-P shunting was done for hydrocephalus. We observed her cog-
nitive function. Despite surgical intervention, her cognitive function was abnormal.

Keywords: Chiari Malformation (CM) type III, magnetic resonance imaging (MRI), pediatric (child-
ren), surgery

Girifl
Chiari Malformasyonu (CM), 1883’te Cleland,

1894’te Arnold ve 1895’te Hans Chiari taraf›ndan
tan›mlanan beyin sap› ve serebellumun servikal
spinal kanala do¤ru yer de¤ifltirmesi ile birlikte
olan art beynin konjenital bir anomalisidir (1-5).

Chiari taraf›ndan klasik olarak 4 tipi tan›mlanm›fl-
t›r (3). Chiari Malformasyonu (CM) tip III ise,
CM’nin hemen daima spinal disrafizmin efllik etti-
¤i ve çocuklarda görülen formudur (2,6-8). Anor-
mal BOS drenaj›, nöraksisi ve onu çevreleyen ya-
p›lar› içine alan anormallikler vard›r. Ayn› olgu-
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larda kraniyal ve spinal defektler s›kl›kla beraber
izlenir (2,5,7,9). Bat› toplumlar›nda s›k görülür.
K›z erkek oran› 2-3/1’dir (6,7,9). Is›, mekanik
faktörler, kraniosinostoz, kimyasal faktörler (Ge-
belikte warfarin tedavisi oksipital ensefalosele
neden olabilir), genetik faktörler, çevresel fak-
törler (vitamin yetersizli¤i, örn. folik asit) gibi
baz› etiyolojik faktörlerin oldu¤u ileri sürülmek-
tedir (7,9). Oldukça seyrek rastlan›r. CM tip III’te
kranyoservikal bölgedeki bir kese (alt oksipital
veya üst servikal ensefalosel) içine serebellum
ve beyin sap›n›n herniasyonu vard›r, klinik bul-
gular› a¤›rd›r (2,5-7,10).

Literatürde CM tip III, cerrahi tedavisi ve bu-
nun uzun süreli sonuçlar› ile ilgili yeterli yaz›
yoktur. Bu çal›flmada Manyetik Rezonans Gö-
rüntüleme (MRG) ile tan› konulan bir Chiari
Malformasyonu tip III olgusu, cerrahi tedavisi ve
iki y›ll›k izlem sonucu ile sunulmufl; literatür
gözden geçirilmifltir.

Olgu

(CK) 35 günlük k›z çocu¤u ensede kitle yak›n-
mas› ile görüldü. Nörolojik incelemede hafif hipo-
tonik, 4 ekstremite eflit hareketli, ensede 6x7x8
cm’lik kese vard›. Bunun d›fl›nda patoloji saptan-
mad›. Kraniyal Bilgisayarl› Tomografide (BT) ok-
sipitalde kranyumdan ayr› içinde beyin dokusu
içeren kese ve foramen magnumda geniflleme gö-
rüluyordu. Kraniyal MRG’de CM tip II’ye ait bul-
gular [küçük posterior fossa, düflük ve yatay yer-
leflimli sinüsler, tüp biçiminde dar 4. ventrikül,
tentorium hipoplazisi, korpus kallosumda incelme
ve splenium yoklu¤u (parsiyel korpus kallosum
agenezisi), 3 ve lateral ventriküllerde geniflleme]
ve içinde beyin dokusu (2x1, 5x1 cm) ile birlikte
düflük seviyeli oksipital ensefalosel vard› (fiekil 1,
2, 3). 23 A¤ustos 1997’de ameliyata al›narak için-
deki beyin dokusu ile birlikte kese ç›kar›larak, de-
fekt tamir edildi. Bir hafta sonra hidrosefalinin art-
t›¤›n›n saptanmas› üzerine Ventrikülo-peritoneal
(VP) flant tak›ld›. ‹ki y›l sonra yap›lan kontrolde
VP flant çal›fl›yordu, nörolojik incelemede kognitif

fonksiyonlar› azalm›flt›. Postop Kraniyal BT ve
MRG’de ek bulgu saptanmad›.

Tart›flma
‹ntrauterin Ultrasonografi (USG), Fetal MRG

prenatal olarak teflhiste önemli yer tutar ve efllik
eden di¤er patolojileri de gösterir. Ancak olgu-
muzda tan› do¤um sonras› konulabilmifltir. Bu
da intrauterin USG’nin önemini ortaya koymufl-
tur. Böylece hastaya prenatal tedavi ya da gebe-
li¤in sonland›r›lmas› seçenekleri sunulabilecektir
(5,9). Kraniyal direkt grafi ve BT ise tan›dan çok
kemik patolojilerini görüntülemede yaral›d›r
(2,6,9). Tan›da ve efllik eden patolojileri göster-

fiekil 1- Kraniyal MRG’de posterior fossa aksial kesi-
tinde oksipital bölgedeki kemik defektten d›flar›ya, için-
deki beyin dokusu ile birlikte ç›kan kese ve foramen
magnumda geniflleme görülüyor.

fiekil 2- Kraniyal MRG’de T1 a¤›rl›kl› sagital kesitte se-
rebellumun oksipital keseye herniasyonu, küçük posteri-
or fossa ve düflük ve yatay yerleflimli sinüsler görülüyor.
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mede MRG tek bafl›na yeterlidir. Olgumuzda ol-
du¤u gibi MRG’de ensefalosel kesesi d›fl›nda,
CM tip II’e karakteristik beyin anomalileri de
(korpus kallosum agenezisi, large massa inteme-
dia, tektal king, medüller süpür, giral bozukluk
gibi) ilave olarak görülmektedir (2,6,9).

CM tip III’te hastalar tedavi edilmedi¤inde
normal yaflam kâbil de¤ildir. Ancak tedavi edile-
bilenlerde bile seyir CM tip I ve II’ye göre çok
daha kötüdür (6,7,19). Operasyonun amac›; ke-
seyi ortadan kald›rmak, nöral fonksiyonlar› ko-
rumak, duray› kapatarak BOS dolafl›m›n› sürdür-
mektir. Oksipital ensefalosel genellikle ciltle ör-
tülüdür. Acil operasyon nadiren gerekir. Geç
baflvuran olgumuzda da acil cerrahi gerekme-
mifltir. Tan› kesinlefltirildikten ve efllik eden pa-
tolojiler saptand›ktan sonra aileye do¤al seyirle
ilgili gerekli bilgiler verilerek elektif koflullarda
ameliyat yap›lm›flt›r.

Literatürde de belirtildi¤i gibi, birkaç günlük
gecikme, infant›n stabil hale gelmesini ve mal-
formasyonun anatomisinin de¤erlendirilmesini
sa¤lamaktad›r (6,7,10). CM tip III’te kranyoservi-
kal bölgedeki ensefaloselin ç›kar›lmas› gerekli-
dir. Bunun içinde beyin dokusu olabilir. Ameli-
yatta kese içeri¤inin fonksiyonel olabilece¤i

unutulmamal›d›r. Ç›kar›lan ensefalosel kesesi
içindeki beyin dokusu miktar› ne kadar artarsa,
nörolojik bulgulardaki kötülük o derecede art-
maktad›r (6,7). Ayr›ca kese içindeki beyin doku-
su normal beyin dokusunun 2/3’üne ulafl›rsa ya
da geçerse ameliyat önerilmemektedir (6-8,10).
Hastam›z›n kesedeki beyin dokusu miktar› az
oldu¤u için daha iyi sonuç saptanm›flt›r.

Bu hastalarda hidrosefali görülebilir. Fakat
malformasyona ba¤l› esas komponentlerden de-
¤ildir. Muhtemelen posterior fossadaki nöral yap›-
lar›n s›k›flmas›na ba¤l› meydana gelir. Hidrosefali
geliflmifl olan seyrek olgularda önce VP flant uygu-
lan›r. Postoperatif akut hidrosefali de iyi bilinmek-
tedir (2,6,7). Bu çocuklarda sonradan da yüksek
oranda hidrosefali geliflmektedir; bu nedenle has-
talar bafl çevresi ve BT ile izlenip hidrosefali sap-
tand›¤›nda, tedaviye VP flant eklenmelidir
(2,6,7,10). Do¤umda veya daha sonra hidrosefali
olmas› kötü prognoz belirtisidir (7-9). Hastam›zda
erken postoperatif hidrosefali geliflmesine ra¤-
men, muhtemelen erken tedaviye al›nd›¤› için,
prognozda kötüleflmeye yol açmam›flt›r.

Olgumuzda görülmemesine karfl›n bu olgu-
larda kraniyal ve spinal defektler s›kl›kla beraber
izlenmektedir (2,5,7,9). Meningomyelosel varl›-
¤›nda bunun tamiri yap›l›p izleme al›nmas›, bir-
likte tethered kord olan tüm olgularda filum ter-
minale eksizyonu ile bunun serbestlefltirilmesi
önerilmektedir (7,8,10).

CM tip III nadir görüldü¤ü için, prognoz ve
sonuçlar›n de¤erlendirilmesi güçtür.

Geç dönem mortalite oran› kraniyal menin-
gosellerde %14-20 olarak bildirilmektedir.

Bunlarda postoperatif erken ölümlerden ok-
sipitoservikal bölgedeki beyin sap› hücrelerinin
yaralanmas› veya postoperatif enfeksiyonlar so-
rumludur. Geç dönemde ise flant komplikasyon-
lar›, tedavi edilmemifl enfeksiyonlar sorumludur. 

Bunlar›n az bir k›sm› normal mental geliflme-
ye sahiptir, ço¤unda mental ve fiziksel bozukluk
ve ölüm görülür. Bu infantlar gerçekte asla nor-

fiekil 3- Kraniyal MRG’de T1 a¤›rl›kl› sagital kesitte tüp
biçiminde dar 4. ventrikül, tentorium hipoplazisi, kor-
pus kallosumda incelme ve splenium yoklu¤u (parsiyel
korpus kallosum agenezisi), lateral ventrikülde genifl-
leme, large massa intermedia, medüller kink ve süpür
görülüyor.
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mal geliflemezler. Ameliyat edilseler bile zaten iyi
prognoz ihtimali azd›r. Fiziksel geliflim problem-
leri aras›nda epilepsi görme bozukluklar› ve stra-
bismus, sa¤›rl›k, motor fonksiyon bozukluklar›,
dizartri görülebilir (2,4-7). Olgumuz literatürün
aksine 2 y›ll›k izlemde, mental geliflme bozuklu-
¤u d›fl›nda patoloji göstermemifltir; ancak bu da
izlem süresinin k›sal›¤›na ba¤lanm›flt›r. 

Bu hastalarda, hastam›zda oldu¤u gibi kogni-
tif fonksiyonlar bozulmufltur. Ameliyattan sonra
bu bozulma, kese içindeki beyin dokusu mikta-
r› ile do¤ru orant›l› olarak daha da artmakta; an-
cak düzelme görülmemektedir (2,5-7). Hastam›-
z›n kesedeki beyin dokusu miktar› az oldu¤u
için, kognitiv fonksiyonlarda da daha iyi prog-
noz saptanm›flt›r.

Sonuç
CM tip III, CM’nin en kötü prognozu olan an-

cak en seyrek rastlanan fleklidir. Ameliyat edi-
lenlerde yaflam mümkün olsa da, kognitif fonk-
siyonda belirgin bozukluk devam etmekte veya
artmaktad›r. Hastalar a¤›r sekelle yaflamaktad›r.

‹ntrauterin USG ve/veya fetal MRG erken ta-
n› için önemlidir. 24 haftadan önce tan› konulan
olgularda intrauterin tedavi ya da gebeli¤in son-
land›r›lmas› seçenekleri konusunda aile bilgilen-
dirilmelidir.
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