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Duygudurum Belirtileriyle Seyreden Dandy-Walker Malformasyonu
Dandy-Walker Malformation Presenting with Affective Symptoms

Olgu Sunumu / Case Report
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Dandy-Walker malformation is defined by enlarged posterior fossa, 
cystic dilatation of the fourth ventricle, and cerebellar hypoplasia. 
Although developmental delay and mental retardation are common 
in Dandy-Walker malformation cases, other comorbid psychiatric 
conditions have been rarely reported. There are limited numbers 
of case reports about comorbidity of bipolar disorder with Dandy-
Walker malformation in the literature. Herein, a Dandy-Walker 
malformation case presenting affective symptoms is reported, and 
psychiatric symptoms which might be seen in this rare malformation 
are discussed along with diagnosis, treatment, and follow-up processes. 
A 27-year-old male patient, hospitalized for compulsory treatment, had 
been diagnosed with Dandy-Walker malformation in childhood. First 
complaints were attention deficiency, behavioral problems, learning 
difficulties; and manic and depressive episodes have occurred during 
follow-ups. He recently complained of decreased need for sleep, 
irritability, and increased speed of thought, and psychiatric examination 
was consistent with manic episode. Cranial computed tomography 
(CT) revealed bilateral ventriculomegaly, enlarged third and fourth 
ventricles with posterior fossa cyst, and cerebellar hypoplasia. His 

treatment included 30 mg/day aripiprazole, 1000 mg/day valproic 
acid, 200 mg/day quetiapine, 4 mg/day biperiden, and 100 mg/month 
paliperidone palmitate. Beside its traditional role in the regulation 
of coordination and motor functions, cerebellum is increasingly 
emphasized for its involvement in the mood regulation. Thus, as seen 
in Dandy-Walker malformation, cerebellar anomalies are suggested to 
play a role in the pathophysiology of mood disorders. Further studies 
are needed to better understand the relationship between mood 
disorders and cerebellum. Moreover, treatment options should be 
considered carefully in terms of resistance to treatment and potential 
side effects, for psychiatric disorders occurring in these cases; and 
detailed examinations, including cranial imaging, would be beneficial 
in bipolar cases with early onset, unresponsiveness to treatment, 
presenting atypical symptoms, mental retardation, and developmental 
delay as well as neurological symptoms and signs.
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bipolar disorder

ABSTRACT

Dandy-Walker malformasyonu genişlemiş posterior fossa, dördüncü 
ventrikülün kistik dilatasyonu ve serebellar vermis hipoplazisi ile tanım-
lanmaktadır. Dandy-Walker malformasyonu olgularında gelişim geriliği 
ve mental retardasyona sık rastlanmaktadır. Nadiren bu malformasyo-
na eşlik eden diğer psikiyatrik tablolardan da söz edilmektedir. Yazında 
Dandy-Walker sendromu ve bipolar bozukluk birlikteliğine yer veren 
az sayıda olgu sunumu bulunmaktadır. Bu yazıda duygudurum belirtileri 
gözlenen bir Dandy-Walker malformasyonu olgusu sunularak, nadir 
rastlanan bu malformasyonda görülebilecek psikiyatrik belirtiler ile 
tanı, tedavi ve izlem süreci tartışılacaktır. Koruma-tedavi amacıyla ya-
tırılan 27 yaşındaki erkek hasta çocukluk döneminde Dandy-Walker 
malformasyonu tanısı almıştı. İlk yakınmaları dikkat eksikliği, davranış so-
runları, öğrenme güçlükleri olan hastanın izleminde manik ve depresif 
dönemler tariflendi. Son dönemde uyku ihtiyacında azalma, sinirlilik ve 
düşünce akışında hızlanma şikayetleri olan hastanın psikiyatrik muaye-
nesi manik dönem ile uyumluydu. Kranial BT incelemesinde bilateral 
ventrikülomegali, genişlemiş üçüncü ve dördüncü ventrikül ile beraber 
posterior fossa kisti ve serebellar hipoplazi saptanan hastanın tedavisi 
Aripiprazol 30 mg/gün, Valproik asit 1000 mg/gün, Ketiyapin 200 mg/

gün, Biperiden 4 mg/gün ve Paliperidon Palmitat 100 mg/ay ile yürü-
tüldü. Serebellumun geleneksel olarak bilinen koordinasyon ve motor 
işlevlerin düzenleyicisi rolünün yanı sıra, giderek duygudurum düzen-
lenmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla Dandy-Walker 
malformasyonunda görüldüğü gibi, serebellum anomalilerinin duygu-
durum bozukluklarının patofizyolojisinde yer alabileceği ileri sürülmek-
tedir. Duygudurum bozukluklukları ile serebellum arasındaki ilişkinin 
daha iyi anlaşılabilmesi için bu alanda kapsamlı çalışmalara gereksinim 
olduğu açıktır. Ayrıca bu olgularda ortaya çıkan psikiyatrik tablolarda 
tedaviye direnç ve potansiyel yan etkiler açısından tedavi seçenekle-
rinin dikkatlice gözden geçirilmesi ve erken yaşta ortaya çıkan, atipik 
belirtilerle seyreden, tedaviye iyi yanıt vermeyen, psikomotor gelişim 
geriliği ve mental retardasyona ek olarak nörolojik belirti ve bulguların 
da gözlendiği bipolar bozukluk olgularında ayırıcı tanı için kranial görün-
tülemeyi de içeren detaylı incelemelerin yapılması yarar sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Dandy-Walker sendromu, serebellum, duygudu-
rum bozuklukları, bipolar bozukluk
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GİRİŞ
Dandy-Walker Kompleksi (DWK) ya da diğer adıyla Dandy-Walker send-
romu (DWS) posterior fossanın bir grup gelişimsel anomalisini tanımla-
mak için kullanılmaktadır ve Dandy-Walker malformasyonu (DWM), 
Dandy-Walker variantı (DWV), mega sisterna magna ve posterior fos-
sa araknoid kistini kapsamaktadır (1,2,3). DWM ilk olarak 1914 yılında 
Dandy ve Blackfan (4) tarafından betimlenmiş ve 1954 yılında Benda (5) 
tarafından Dandy-Walker ismiyle anılmıştır. Klasik olarak serebellar vermis 
hipoplazisi, dördüncü ventrikülün kistik dilatasyonu ve hidrosefali triadıyla 
tanımlanmakla birlikte günümüze dek yapılan çalışmalarda daha farklı ta-
nımlamalar da önerilmiştir  (6) (Tablo 1). Hirsch ve ark. (7), hidrosefalinin 
DWM’nun çok sık bir komplikasyonu olduğunu belirtmekle birlikte, tanı 
için gerekli olmadığını ileri sürmüştür.

İnsidansı 25.000-35.000 canlı doğumda bir olan (7) DWM’nda %91 
oranında hidrosefali, %73 oranında nesnel nörolojik bulguların varlığına 
dikkat çekilmiştir. En sık gözlenen belirti ve bulguları arasında makrokra-
ni, göz anomalileri, spastisite, gelişim geriliği, ataksi-yürüme güçlüğü, baş 
ağrısı, bulantı, letarji, nöbetler, kranial sinir palsisi ve kuadriparezi sayıl-
maktadır (8). Bu olguların çoğunda erken çocukluk döneminde belirti 
ve bulgular ortaya çıksa da, erişkinlik döneminde tanı konan olgular da 
bulunmaktadır (8,9). 

Yazında DWM olgularında psikomotor gelişim geriliği ve mental retar-
dasyona sık rastlanmaktadır (7,8,9,10). Bu malformasyona eşlik eden 
diğer psikiyatrik tablolardan nadiren söz edilmektedir. DWK ve DWV 
olgularının sunulduğu bu çalışmalarda genellikle paranoid sanrılar ve şi-
zofreni benzeri psikotik belirtiler bildirilmiştir (11,12,13,14). DWS ve bi-
polar bozukluk birlikteliğine yer veren olgu sunumları da bulunmaktadır 
(15,16,17,18,19). 

Yazında DWM ve psikiyatrik belirtiler arasındaki ilişkinin karmaşık olduğu 
ve bu alanda daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu vurgulanmaktadır. Bu 
yazıda duygudurum belirtileri gözlenen bir adli DWM olgusu sunularak, 
nadir rastlanan bir malformasyon olan DWM’nda görülebilecek psikiyatrik 
belirtiler ile tanı, tedavi ve izlem süreci tartışılacaktır.  

OLGU SUNUMU
27 yaşında, ilkokul mezunu, bekar, askerliğe elverişsiz bulunmuş, ailesiyle 
yaşayan erkek hasta, koruma-tedavi amacıyla hastanemize yatırıldı. Son 
dönemde uyku ihtiyacında azalma, sinirlilik ve düşünce akışında hızlanma 
şikayetlerinin olduğu belirtildi.

İlk psikiyatrik muayenesinde bilinç açık, koopere, yönelimi tam olan has-
tanın konuşması yüksek sesle, hızı ve miktarı artmış olarak izlendi. Çağ-
rışımları hızlanmış olmakla birlikte, amaca yönelikti. Grandiöz tutumdaki 
hastanın duygudurumu irritabl, duygulanımı eleve ve öfkelenmeye meyil-

liydi. Sanrı ve varsanı saptanmadı. Durumuna ilişkin içgörüsü yoktu. İlk gün-
de uygulanan Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) (puan aralığı 
0-44) skoru 33 bulundu (20). 

Aileden ve geçmiş tıbbi kayıtlarından edinilen bilgilere göre, özgeçmişin-
de psikomotor gelişiminde gerilik (3 yaşında konuşma, 4 yaşında yürüme) 
ve 8 yaşına dek primer enürezis nokturna öyküsü belirtilen hasta çocuk 
psikiyatrisine götürülmüş, nöroloji ve nöroşirurjiye yönlendirilmişti. Burada 
yapılan ilk kranial MR incelemesinde DWM (hidrosefali, posterior fossa 
kisti ve serebellar hipoplaziyle belirlenen) saptanmıştı. Kistin yerleşimiyle 
ilgili oluşabilecek riskler nedeniyle operasyon önerilmemiş, 6 ayda bir dü-
zenli izleme alınmıştı. İzlemde dikkat eksikliği, davranış sorunları, öğrenme 
güçlükleri ortaya çıkmış, 14 yaşında yapılan WISC-R’da IQ’su 85 saptanmış, 
sınırda mental işlevsellik tanısı konmuştu. 5 yıl önce uykusuzluk nedeniyle 
psikiyatri tarafından Ketiyapin 100 mg/gün önerildiği, 4 kez psikiyatri polik-
linik başvurusunun olduğu ve düzenli ilaç kullanımının olmadığı ifade edildi. 
2 yıl önce sinirlilik, eşyalara zarar verme, öz bakımında azalma, perseküs-
yon düşünceleri, cinsel istek artışı ve aşırı para harcama nedeniyle tekrar 
psikiyatriye başvurduğu, Aripiprazol 30 mg/gün, Haloperidol 3 mg/gün 
başlandığı, izlemde ise başağrıları, uyku düzensizliği ve depresif belirtilerin 
gelişmesi üzerine Sertralin 100 mg/gün eklendiği öğrenildi. Hastanın 5 yıl 
önce işlediği “resmi belgede sahtecilik” suçu dolayısıyla ceza sorumluluğu-
nun “organik mental bozukluk” tanısıyla kaldırıldığı bilgisi tıbbi kayıtlardan 
edinildi. Alkol ve madde kullanımı tariflemeyen hasta 1 paket/gün sigara 
kullanıyordu. Soygeçmişinde psikiyatrik hastalık öyküsü yoktu. Normal 
spontan doğumla dünyaya gelen hastanın annesinin gebelik ve postpartum 
dönem öyküsünde özellik saptanmadı. 

Fizik muayenesinde hafif düzeyde makrosefali, nörolojik muayenesinde 
trunkal ataksi dışında özellik saptanmadı. Biyokimya, hemogram, sedimen-
tasyon, tiroid fonksiyon testleri, vitamin B12 ve folat düzeyleri, EKG ve 
EEG’si normal bulundu. VDRL-RPR negatifti. İdrarda madde metaboliti 
saptanmadı. Kranial BT incelemesinde, hastanın daha önce çekilmiş olan 
kranial MR’ıyla uyumlu olarak, bilateral ventrikülomegali (Resim 1), genişle-
miş üçüncü ventrikül, genişlemiş dördüncü ventrikül ile beraber posterior 
fossa kisti (Resim 2) ve serebellar hipoplazi (Resim 3) saptandı. WAIS’de 
sözel IQ’su 92, performans IQ’su 86 olup normal zeka düzeyinde değer-
lendirildi. 

Tedavisine kullanmakta olduğu Aripiprazol 30 mg/gün’e ek olarak Ketiyapin 
400 mg/gün’le başlandı. 5. günde tedaviye Valproik asit 1000 mg/gün ve 
Paliperidon 6 mg/gün eklendi. İçgörü azlığı ve oral tedaviye uyumsuzluk 
nedeniyle 8. günde Paliperidon Palmitat 150 mg IM uygulandı. Akut distoni 
gelişmesi üzerine Biperiden 4 mg/gün tedaviye eklendi. 10. günden itibaren 
belirtilerde düzelme gözlenen hastanın grandiöz tutumu ve irritabl duygu-
durumu geriledi. Konuşma hızı ve miktarı ile çağrışımları normale dönen, 
uyku miktarı artan hastanın 15. günde yapılan YMDÖ skoru 1 bulundu.
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Tablo 1. Dandy-Walker malformasyonunun özellikleri

Klein ve ark. 2003 (10) Burton 2008 (27)

1. 4. ventrikül ile geniş bağlantılı büyük median posterior fossa kisti  1. Serebellar vermisin yokluğu ya da yukarıya doğru  
   rotasyonu ile hipoplazisi

2. Tentorium ile temas eden dönmüş, yükselmiş ve küçük serebellar vermis  2. Falksın, lateral sinüslerin ve torculanın yukarıya doğru  
   yer değiştirmesi ile birlikte genişlemiş posterior fossa 

3. Tentorium ve lateral sinüslerin yukarı yer değiştirmesi 3. 4. ventrikülün tavanı tarafından oluşturulan ince duvarlı  
   retroserebellar kist ile bağlantılı olan 4. ventrikülün kistik  
   dilatasyonu 

4. Posterior fossanın dilatasyonuna katkı yapacak şekilde arkaya doğru çıkması 

5. Görünürde normal olan serebellar hemisferlerin antero-lateral yer değiştirmesi  



Koruma-tedavi süreci sağlık kurulu raporuyla sonlandırılan hastanın tedavisi 
Aripiprazol 30 mg/gün Valproik asit 1000 mg/gün Ketiyapin 200 mg/gün Bi-
periden 4 mg/gün ve Paliperidon Palmitat 100 mg/ay IM olarak düzenlendi 
ve bir hafta sonra poliklinik kontrolüne çağırılarak taburculuğu planlandı. 
Hastanın tanısı DWM ve bipolar bozukluk olarak belirlendi. Taburculuk 
sırasında olgudan bilgilendirilmiş onam alındı.

TARTIŞMA
Serebellum geleneksel olarak koordinasyon ve motor işlevlerin düzenleyici-
si olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra, günümüzde serebellumun, özellikle 
talamus üzerinden, dorsolateral prefrontal korteks, medial frontal korteks, 
anterior singulat ve posterior hipotalamus gibi biliş ve davranışla ilgili birçok 
beyin alanıyla bağlantılı olduğu, beyinsapındaki nukleuslardan noradrenerjik, 
serotonerjik ve dopaminerjik inputlar aldığı, limbik ve kortikal asosiyasyon 
alanlarıyla olan bağlantıları yoluyla duyusal, prosedürel, lingüistik ve emos-
yonel aktivitelerin düzenlenmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
Dolayısıyla, serebellumun duygudurum düzenlenmesine önemli ölçüde 
katkı sağladığı ve serebellum anomalilerinin duygudurum bozukluklarının 
patofizyolojisinde yer alabileceği ileri sürülmektedir (21,22,23). Bir örnek 
olarak, Schmahmann serebellum lezyonu olan hastalarda, yürütücü iş-
levlerde, vizüel spasyal ve linguistik yeteneklerde bozulmalar ile duygusal 
küntlük ve depresyondan disinhibisyon ve psikotik özelliklere uzanan geniş 
bir yelpazede affektif belirtileri kapsayan “serebellar kognitif affektif send-
rom”u tanımlamıştır (24). 

Bazı beyin görüntüleme çalışmalarında bipolar hastalarda azalmış se-
rebellum hacimleri bildirilmiştir (25). Yine bazı çalışmalarda bipolar 
hastalarda üçüncü ve lateral ventriküllerde hacim artışı bildirilmekle 
birlikte, bipolar hastalarla sağlıklı kontroller arasında beyin ventrikülleri 
ve posterior fossa yapılarının boyutları açısından anlamlı farklılık saptan-
mayan çalışmalar da bulunmaktadır (22,26). Bazı çalışmalarda ise bipo-
lar hastalarda toplam serebellum hacmi sağlıklı kontrollere göre küçük 
bulunmamış, fakat çok sayıda duygudurum epizodu geçirmiş hastalarda 
serebellar vermis boyutunun küçüldüğü saptanmıştır. Bu durum geç bir 
nörodejeneratif olay ya da bipolar bozukluğun nöroanatomik bir seke-
li olarak açıklanmaya çalışılmıştır (23,25). Yazında özellikle serebellum 
vermis lezyonlarında duygudurum ve davranış değişiklikleri bildirilmiş, 
serebellar vermal nöronların duygudurum düzenlenmesinde etkili ola-
bileceği vurgulanmıştır (27). 

Serebellar vermisin hipoplazisi hem DWM’nda hem DWV’nda gözlen-
mektedir (14,28). DWK ya da diğer adıyla DWS ise bu iki tabloyu da 
kapsayacak şekilde genel bir tanımlama olarak kullanılmaktadır (1,2,3). 
Yazında DWS ve DWV olgularında bipolar bozukluk görüldüğünü bil-
diren az sayıda olgu sunumu bulunmaktadır (15,17,18,19). Bu olguların 
tamamında, yukarıda açıklanan patofizyolojiyle uyumlu olarak, serebellar 
vermis hipoplazisi dikkati çekmektedir. Yine Bakhla ve ark. (16) iki kez 
manik dönem geçiren bir erişkin DWM olgusuna yer vermiştir. Baliyan 
ve ark. (28) ise 8 yaşında bir DWM olgusunda tedaviye dirençli mani-
den söz etmiştir. Olgumuz yazında bilgimiz dahilinde DWM’nuna bipolar 
bozukluğun eşlik ettiği az sayıda olgudan biri olma özelliğini taşımaktadır 
ve diğerlerinden farklı olarak olgumuzda manik dönemlere depresif dö-
nemler de eşlik etmektedir. Ayrıca adli bir olgu olması ve “organik men-
tal bozukluk” tanısıyla ceza sorumluluğunun kaldırılmış olması da dikkati 
çekmektedir. 

Klinik bulgular açısından değerlendirildiğinde, DWM’nun en tipik bulgu-
ları arasında ilk sırada hidrosefali gelmektedir, buna bağlı olarak çocukluk 
döneminde makrosefali, yukarı ve lateral bakış palsisi, nistagmus, stra-
bismus gibi göz bulguları, kafa içi basınç artışına bağlı irritabilite, kusma 
gibi bulgular gözlenebilmektedir. Çocukluk döneminde nadir gözlenen 
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Resim 1. Dandy-Walker malformasyonunda genişlemiş lateral ventriküller

Resim 3. Dandy-Walker malformasyonunda serebellar hipoplazi

Resim 2. Dandy-Walker malformasyonunda genişlemiş 3. (kalın oklar) ve 4. ven-
trikül ile beraber posterior fossa kisti (ince ok)



ataksi-yürüme güçlüğü gibi serebellar bulgular zamanla tabloya eklen-
mektedir (29,30). Diğer sık gözlenen bulgular arasında spastisite, gelişim 
geriliği, baş ağrısı, bulantı, letarji, nöbetler, kranial sinir palsisi ve kuadri-
parezi sayılmaktadır (8,14). Yazında sunulan olgularda bu belirtiler geniş 
bir yelpazede seyretmekte, nörolojik açıdan asemptomatik olgulara da 
rastlanmaktadır (15,17,18). Olgumuzun nörolojik muayenesinde trunkal 
ataksi gözlenmiştir. Yine yazındaki olgularda hafif derecede mental retar-
dasyon ile normal zeka arasında değişen IQ skorları saptanmış olup men-
tal retardasyona bağlı olarak gelişen davranışsal belirtiler zaman zaman 
duygudurum bozuklukları ile ayırıcı tanı yapmayı zorlaştırabilmektedir 
(15,17,18). Olgumuzun öyküsünde psikomotor gelişim geriliği ve öğren-
me güçlüğü saptanmış olsa da, erişkinlik döneminde ölçülen IQ düzeyi 
normal olarak değerlendirilmiştir. 

Yazında DWM’a merkezi sinir sistemi (MSS) anomalilerinin sık eşlik ettiği 
(en sık olarak korpus kallozum agenezisi) vurgulanmıştır. Fasyal hemanji-
omlar, kardivasküler defektler, parmak anomalileri, yarık damak-yarık du-
dak gibi ekstrakranial malformasyonlar da sık bildirilmiştir (29,30). DWS’n-
da da görülebilen nöronal göç anomalileri psikoz ve bipolar bozukluğa 
yatkınlığı artırma açısından da önem taşımaktadır (31). Olgumuzda ek bir 
MSS anomalisi saptanmamış, sistemik bir yakınma dile getirilmeyen ve fizik 
muayene bulguları doğal olan hastada, EKG ve laboratuar testleri normal 
bulunmuştur.   

Yazında DWS ve DWV olgularında, eşlik eden duygudurum tablolarının 
tedavi ve izlem süreçlerinde zorluklar yaşandığının altı çizilmiştir. Bu olgu-
larda özellikle serebellar toksisitesi iyi bilinen lityuma duyarlılığın arttığı ve 
yan etkilerin daha sık görüldüğü bildirilmiş, bu nedenle tedavide lityumun 
tercih edilmemesi önerilmiştir (16). Ayrıca DWS sık tekrarlayan ma-
nik dönemler, atipik belirtiler ve tedaviye kötü yanıtla ilişkilendirilmiştir 
(15,16,17,28). Aimua ve ark. (17) etkin dozda duygudurum dengeleyici 
ve antipsikotik tedaviye rağmen belirtilerde düzelme gözlenmeyen bir 
DWV olgusu sunmuştur. Can ve ark. (19) olgusunda da lityuma yanıt 
alınamamıştır. Olgumuzun tedavisi çoklu antipsikotikler ve duygudurum 
dengeleyici olarak Valproik Asitle sürdürülmüş, Paliperidonla akut distoni 
gelişmesi nedeniyle antikolinerjik eklenmesi uygun görülmüştür. Bu tedavi 
kombinasyonuyla olgumuzun duygudurum belirtilerinde belirgin düzel-
me ortaya çıkmıştır. 

Olgumuzda DWM ve duygudurum belirtileri rastlantısal olarak birlikte 
gözlenmiş olabileceği gibi, DWM’a bağlı ortaya çıkan serebellar disfonk-
siyon duygudurum belirtilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir. Se-
rebellum ile duygudurum belirtilerini ilişkilendiren çalışmalar göz önünde 
bulundurulduğunda, serebellar hipoplaziyle giden DWM ile duygudurum 
belirtilerinin patofizyolojisi arasında nedensel bir ilişki olduğu sonucu daha 
olası görünmektedir. 

Bu bulgulara rağmen, duygudurum bozukluklukları ile serebellum ara-
sındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için kapsamlı çalışmalara gerek-
sinim olduğu açıktır. Özellikle doğuştan gelen serebellar patolojilerde, 
duygudurum belirtilerini de içeren psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkması 
açısından dikkatli olunması, bu olguların psikiyatri ile birlikte izlenmesi 
ve ortaya çıkan psikiyatrik tablolarda tedaviye direnç ve potansiyel yan 
etkiler açısından tedavi seçeneklerinin dikkatlice gözden geçirilmesi yarar 
sağlayacaktır. 

Bu olgular aynı zamanda, erken yaşta ortaya çıkan, atipik belirtilerle sey-
reden, tedaviye iyi yanıt vermeyen, psikomotor gelişim geriliği ve mental 
retardasyona ek olarak nörolojik belirti ve bulguların da gözlendiği bipolar 
bozukluk olgularının değerlendirilmesinde kranial görüntülemeyi de içeren 
detaylı tetkiklerin önemini de hatırlatmaktadır. 
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