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S1 İNME HASTALARINDA SEREBRAL ÖDEM TEDAVİSİ: MANNİTOL MÜ? HİPERTONİK 
SALİN Mİ?

MUHAMMED NUR ÖGÜN 
 
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ AD

İnme Hastalarında Serebral Ödem Tedavisi: Mannitol mü? Hipertonik Salin mi?

AMAÇ: İskemik ve hemorajik inmeli hastalarda serebral ödeme sekonder olarak 
gelişen kafa içi basınç (KİB) artışı, serebral kan akımını azaltarak kötü klinik sonlanıma 
neden olur (1, 2). Artmış intrakranyal basınç tedavisinde hiperosmolar tedavi ana 
tedavi yöntemlerindendir.  Mannitol ve hipertonik salin ile hiperosmolar tedavi 
serebral ödeme sekonder artmış intrakranial basınç tedavisinde uzun yıllardır primer 
medikal tedavi yaklaşımı olarak kabul edilmektedir (3). Mannitol ürenin aksine hücre 
zarını geçmemesi ve diğer şekerlerin aksine metabolize olmaması gibi avantajlarından 
dolayı serebral ödemin tedavisinde hızla birinci basamak ajanlardan birisi haline 
gelmiştir. Zamanla hipovolemiye neden olan diüretik etkisi, renal yetmezliğe neden 
olması ve ‹mannitol-rezistan› hastaların ortaya çıkması nedeniyle endişe uyandırmaya 
başlamıştır. Hipertonik salin tedavisinin, daha az yan etki profili ile, KİB›i azaltmada 
mannitolden daha etkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Günümüzde; 
bahsedilen yan etkilere yol açmaması ve daha iyi tolere edilmesi nedeni ile hipertonik 
salin birçok klinik tarafından mannitol›ün yerine tercih edilen ajan olmuştur (4, 5).

Biz bu çalışmada hiperosmolar tedavilerin tarihçesinden gelen bilgiler ışığında inme 
hastalarında mannitol ve hipertonik salin tedavisiyle ilgili deneyimlerimizi paylaşmayı 
amaçladık.

YÖNTEM: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde 
Ocak 2016 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında farklı endikasyonlarla hiperosmolar 
tedavi verilen 18 yaş üzeri hastalar retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya mannitol 
veya hipertonik salinden sadece birisini alan hastalar dahil edildi. Hipoksik iskemik 
ensefalopati, intrakranial kitle gibi endikasyonlarla anti ödem tedavi verilen hastalar 
dışlandı, sadece iskemik ve hemorajik inmeye bağlı gelişen serebral ödem nedeniyle 
tedavi verilen hastalar incelendi. İki ayrı anti ödem tedavi grubundaki hastalarda; yaş, 
cinsiyet, hastanede yatış süresi, mortalite oranları, tedavi öncesi ve sonrası Glaskow 
Koma Skalası (GKS), tedavi öncesi ve sonrası orta hat şifti karşılaştırıldı. Hastaların 
ortalama yoğun bakım ve toplam hastane yatış süreleri karşılaştırılarak incelendi.

Tüm istatiksel analizler SPSS Windows sürüm 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 
kullanılarak yapıldı. Her iki grup arasında cinsiyet, inme tipi, ölüm oranlarını 
karşılaştırırken ki-kare testi kullanıldı. Gruplar arasında yaş, yoğun bakım yatış süreleri 
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ve toplam hastane yatış süreleri bağımsız örneklem t-testi kullanılarak karşılaştırıldı. 
Hipertonik salin ve mannitol gruplarının tedavi öncesi ve sonrası GKS ve orta hat şifti 
değerlerinin karşılaştırılmasında tekrarlayan ölçümlerde tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) kullanıldı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

SONUÇ: Bu retrospektif çalışmaya hipertonik salin grubunda 51 (26 kadın, 25 
erkek),  mannitol grubunda 28 (15 kadın,13 erkek) hasta olmak üzere toplam 79 hasta 
dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı hipertonik salin grubunda 69,3±14,9, mannitol 
grubunda 65,1±16,1 idi. Gruplar arasında yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımı açısından 
anlamlı fark yoktu (p>0,05). Hipertonik salin grubunda 41 iskemik, 10 hemorajik inmeli 
hasta yer alırken, mannitol grubunda 16 iskemik ve 15 hemorajik inmeli hasta yer almakta 
idi. Hemorajik inmeli hastaların oranı mannitol grubunda hipertonik salin grubuna 
göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Hipertonik salin ve mannitol grubundaki 
hastaların yoğun bakım ünitesinde yatış süreleri ve toplam hastane yatış süreleri arasında 
anlamlı fark yoktu (p>0,05). Mortalite oranları hipertonik salin grubunda %29,4 iken, 
mannitol grubunda %35,7 idi (p>0,05). Her iki grup arasında mortalite oranları arasında 
anlamlı fark izlenmedi. Akut böbrek yetmezliği (ABY) oranları hipertonik salin grubunda 
%13,7 iken, mannitol grubunda %25,0 idi (p>0,05). Her iki grup arasında ABY gelişme 
oranları arasında anlamlı fark izlenmedi (Tablo 1).  Hastaların tedavi öncesi GKS skorları 
ortalaması hipertonik salin grubunda 8,5±2,8, mannitol grubunda 9,9±3,6 iken tedavi 
sonrası GKS skorları ortalaması hipertonik salin grubunda 10,6±4,1, mannitol grubunda 
10,5±5,1 idi.   Hastaların tedavi öncesi orta hat yapılarında şift ortalamaları hipertonik 
salin grubunda 0,79 ± 0,4 cm, mannitol grubunda 0,62 ± 0,4 cm iken tedavi sonrası 
orta hat yapılarında şift ortalamaları hipertonik salin grubunda 0,45 ±0,4 cm mannitol 
grubunda 0,43±0,4 cm idi.  Her iki grupta da orta hat şifti tedavi sonrasında tedavi 
öncesine göre anlamlı olarak azalmıştı (hipertonik saline için p<0,001, mannitol için 
p=0,007). Bu azalma hipertonik salin grubunda mannitol grubuna göre anlamlı olarak 
daha fazla idi (p<0,001). GKS skorlarındaki tedavi öncesine göre tedavi sonrasında artışı 
mannitol grubunda anlamlı değil iken (p=0,422), hipertonik salin grubunda anlamlı idi 
(p<0,001) (Resim 1A ve 1B).

YORUM: İnme hastalarında intrakranyal basınç artışına neden olan ödem tablosunun 
tedavisinde hipertonik salinin mannitole göre GKS ve orta hat şiftinde belirgin bir 
düzelme sağladığı görüldü. Ancak hastane yatış süreleri ve mortalite her iki grupta 
benzerdi. Hipertonik salin tedavisinin mannitole göre üstün yanları da göz önünde 
alındığında, KİB artışına neden olan ciddi ödem tablosu gelişen inmeli hastalarda ilk 
tercih olarak düşünülebilir.
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Tablo 1: Hastaların demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması

 Hipertonik salin 
(n=51)

Mannitol 
(n=28)

p

Yaş (ort ± SD) 69,3±14,9 65,1±16,1 0,248
Cinsiyet, n(%)
Erkek
Kadın

 
26(50,9)
25(49,1)

 
13(46,4)
15(53,6)

 
0,815

İnme Tipi, n(%)
İskemik inme
Hemorajik inme

 
41(80,3)
10(19,7)

 
16(57,1)
12(42,9)

0,037*

Yoğunbakım Yatış Süresi 
(gün, ort ± SD )

 
13,6±15,1

 
19,14±25,3

 
0,229

Hastanede Yatış Süresi (gün, 
ort ± SD )

 
20,9±18,1

 
27,6±26,7

 
0,188

Ölüm, n(%) 15 (29,4) 10 (35,7) 0,565
ABY, n(%)  
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S2 ISCHEMIA-MODIFIED ALBUMIN LEVELS BEFORE AND AFTER CAROTID ARTERY 
STENTING AS A MARKER OF SILENT CEREBRAL ISCHEMIA

EMRAH AYTAÇ , FERHAT BALGETİR , MURAT GÖNEN 
 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ B.D

Aim: We identified the presence of silent cerebral ischemia by measuring ischemia-
modified albumin levels before and 14 days after carotid artery stenting (CAS) in 
patients with carotid artery stenosis that had no signs of acute ischemic stroke.

Materials and Methods: The study included patients with moderate to severe internal 
carotid artery stenosis 50-70% and 70-99% respectively, who had recent transient 
ischemic attack or retinal ischemia at least 1 month ago and no signs of acute ischemic 
stroke. Patients with diseases that could elevate the ischemia-modified albumin levels 
such as acute ischemic stroke, acute coronary syndrome, pulmonary embolism, and 
moderate- or advanced-stage liver, kidney, and heart diseases were excluded from 
the study. Blood samples were collected within 24 h before and 14 days after the CAS 
procedure. The samples were centrifuged and then stored at -20 °C until analysis. All 
the samples were analyzed simultaneously.

Results: A total of 32 patients (mean age 66,84 ±6,98; 25 male and 7 female ) were 
included in the study. Pre-CAS ischemia-modified albumin levels were significantly 
higher than the post-CAS ischemia-modified albumin levels (p<0.05). However, no 
significant difference was found between the two measurements with regard to 
patient age, gender, accompanying risk factors for stroke, and the degree of carotid 
artery stenosis.

Conclusion: Our results suggest that silent cerebral ischemia may be present in patients 
with asymptomatic internal carotid artery stenosis which resolves after carotid artery 
stenting treatment.
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S3 SPONTAN SEREBRAL VE SERVİKAL ARTER DİSEKSİYONUNDA LEZYON 
LOKALİZASYONU, ETİYOLOJİ VE DEMOGRAFİK İNCELEME

HATİCE ÖMERCİKOĞLU ÖZDEN 1, LEYLA BABAŞOVA 2, İPEK MİDİ 1 
 
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
2 ÖZEL MERCAN HASTANESİ

SPONTAN SEREBRAL VE SERVİKAL ARTER DİSEKSİYONUNDA LEZYON LOKALİZASYONU, 
ETİYOLOJİ VE DEMOGRAFİK İNCELEMESİ 

Giriş-Amaç: Spontan karotis ve vertebral arter diseksiyonu tüm iskemik inmelerin %1-2 
‘ni , genç inme hastalarının ise %10-25’ini oluşturmaktadır. Özellikle genç hastalarda 
diseksiyon vakalarını tanımlamak, nörolojik semptom ve bulgularını saptamak, 
demografik özelliklerini ortaya koymak, etiyolojik risk faktörlerini araştırmak, damar 
tutulumu ve tedavi yöntemlerini incelemek amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Ocak 2012 -Temmuz 2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi 
Hastanesi Nöroloji Servisinde, kranio-servikal diseksiyon tanısı ile takip edilen toplam 
51 hasta çalışmaya alınmıştır. Demografik özellik olarak yaş, cinsiyet, risk faktörü, son 1 
ay içinde travma öyküsü sorgulanmıştır. Diseksiyon tanısı düşünülen hastalara; kranial 
MR, servikal/ kranial MRA, Yağ baskılı T1 ağırlıklı MR ve gerekli görülen hastalara DSA 
incelemesi yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 51 hasta; 29 erkek, 22 kadın hastadan oluşmaktaydı. 
Erkek hastaların yaş ortalaması 41,4 , kadın hastaların yaş ortalaması 42,2 bulundu. 
Çalışmada 29 hastada vertebral arter diseksiyonu (VAD), 22 hastada karotis arter 
diseksiyonu (KAD) görüldü. Bilateral KAD 4 hastada, bilateral VAD 1 hastada tespit 
edildi. Ekstrakranial VAD, 17 hastada; İntrakranial VAD, 12 hastada; ekstrakranial KAD, 
18 hastada; intrakranial KAD 4 hastada tespit edildi. Risk faktörlerine bakıldığında 
14 hastada sigara kullanımı, 11 hastada HT, 5 hastada HL , 5 hastada DM , 2 hastada 
geçirilmiş SVO ve 2 hastada OKS kullanımı ve 2 hastada migren tespit edildi. Son 1 ay 
içinde yapılan travma sorgulamasında 22 hastada (%43.1) travma hikayesi olup, 11 
hasta VAD, 11 hasta KAD olduğu görüldü. Hastaların klinik semptomlarına bakıldığında; 
motor ve duyusal bulgular 19 hastada, baş dönmesi, bulantı, kusma 24 hastada, baş ve 
boyun ağrısı 7 hastada, görme ile ilgili bozukluklar 4 hastada, nöbet ve bilinç kaybı 1’er 
hastada görüldü. Hastaların tanı yöntem özellkleri ; 24 hastaya yağ baskılı T1 ağırlıklı 
MR, 15 hastaya MR Anjio , 11 hastaya DSA ve 1 hastaya BT anjio ile tanı konulmuştur. 
Akut evrede (ilk 48 saat) başvuran hasta sayısı 30 olup, ortalama başvuru süresi 5,5 
gün bulunmuştur. Hastaların tedavi yönteminde; 44 hasta antiagregan, 6 hasta 
antikoagulan, 1 hasta antiagregan+antikoagulan tedavi almıştır. 

Sonuç: Literatürde karotis arter diseksiyonlarının daha fazla olduğu bildirilmekle birlikte 
sınırlı sayıda hasta ile yaptığımız çalışmamızda vertebral arter diseksiyonu daha fazla 
bulunmuştur. Toplumuzda bunun oranı açısından daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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S4 AKUT İNTRASEREBRAL HEMORAJİLERDE HEMATOM GENİŞLEMESİ VE HEMATOM 
YÜZEY REGÜLARİTESİ ARASINDAKİ DİNAMİKLER

DOĞAN DİNÇ ÖGE 1, MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 1, RAHŞAN GÖÇMEN 2, ETHEM 
MURAT ARSAVA 1 
 
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Amaç: İntraserebral hemorajilerde, hematom genişlemesine katkıda bulunan faktörlerin 
ve ilişkili fiziksel dinamiklerin açıklığa kavuşturulması, yönetim stratejileri geliştirilmesi 
açısından önemlidir. Bu çalışmada, intraserebral kanamalarda hematom genişlemesi 
ve yüzey regülaritesi arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 133 intraserebral hematom hastasında başvuru anı ve takip bilgisayarlı 
tomografi (BT) çalışmalarında hematom konturları çizildi ve yarı otomatize bir 
bilgisayar sistemi kullanılarak her bir kesitte hematom alanları modellendi. 3D Slicer 
isimli bilgisayar programı kullanılarak (www.slicer.org) hematomların hacim ve yüzey 
alanları elde edildi ve bu veriler kullanılarak Yüzey Regülariteleri (Surface Regularity- 
SR) hesaplandı [SR=, 0 (çok irregüler yüzey) ile 1 (maksimum regülariteye sahip 3 
boyutlu cisim - küre) arasında değişen bir değere sahip]. Hematom büyümesi ≥ %33 
rölatif büyüme veya ≥6mL mutlak büyüme olarak kabul edilmiştir. 

Sonuçlar: Semptomların başlamasından 2.4 (1.5 - 4.4) saat sonra ilk başvuru anında 
çekilen bilgisayarlı tomografide ortanca hematom hacmi (IQR) 14.2 (6.0-34.9) mL, 
ortalama ±SD SR değeri  0.62 ±0.14 ölçüldü. Erken dönemde görüntüleme yapılan 
hastalarda daha yüksek SR (r=0.18; p=0.035) tespit edildi. İlk görüntülemeyi takiben 
ortalama 35 (21-47) saat sonra yapılan takip görüntülemelerde, ortanca hematom 
hacmi 19.7 (6.9 – 44.4) mL olarak ölçüldü. Kontrol görüntülemelerde SR= 0.58 ±0.13 
(p<0.001) olacak şekilde, regülarite indeksinin anlamlı ölçüde azaldığı tespit edildi ve 
yüzey irregülaritesindeki bu artışın hematom hacminden bağımsız olduğu tespit edildi. 
Başvuru anındaki hematom hacmi, INR ve ilk görüntülemeye kadar geçen sürenin 
hematom genişlemesini öngörmede anlamlı belirteçler oldukları tespit edildi.

Yorum: Verilerimiz takip görüntülemelerde hematomların daha düzensiz 3 boyutlu 
şekillere dönüştüğünü göstermektedir. Bu gözlem, intraserebral hematom genişlemesi 
için öne atılmış olan “domino” hipotezi ile uyumlu görülmektedir. 
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S5 ASSESSMENT OF MYOCARDIAL FUNCTION BY TISSUE DOPPLER IMAGING - 
MYOCARDIAL PERFORMANCE INDEX IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE

UNAL OZTURK 1, ONDER OZTURK 2, AHMET ADIGUZEL 1 
 
1 HEALTH SCİENCES UNİVERSİTY DİYARBAKİR GAZİ YASARGİL EDUCATİON AND 
RESEARCH HOSPİTAL, DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
2 HEALTH SCIENCES UNIVERSITY, DIYARBAKIR GAZI YASARGIL EDUCATION AND 
RESEARCH HOSPITAL, DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

Objective:Acute stroke is an important cause of morbidity and mortality, 
and cardiovascular complications are common after an acute stroke.Myocardial injury 
is an important complication of acute cerebrovascular events.In this study, we aimed 
to investigate the relationship between myocardial function assessed by tissue doppler 
imaging myocardial performance index (TDI-MPI)  and National Institutes of Health 
Stroke Scale (NIHSS) score in patients with acute ischemic stroke. 

Methods:The study comprised 128 patients (males,55;females, 73;68 ± 19 years) 
with acute ischemic stroke. 20 patients were excluded. Patients were divided 
into two groups based on the calculated NIHSS score (Group 1,NIHSS score < 16;Group 
2,NIHSS score ≥ 16). Demographic, clinical, and laboratory data for all patients were 
collected.Cardiac function was evaluated by transthorasic echocardiography within 
48 hoursof admission to theneurology care unit.

Results:There were no significant differences among demographic parameters of 
patients. Tıssue doppler myocardial performance index was significantly higher 
in Group 2 patients than in Group 1patients  (0.62±0.28 vs 0.46±0.16, p=0.003).

Conclusion: Our results suggest that TDI-MPI isassociated with stroke severity on 
admission in patients with acute ischemic stroke. TDI-MPI is an indicator of global 
myocardial dysfunction with a different from LVEF.  TDI-MPI, which includes both 
systolic and diastolic time intervals to assess the global cardiac dysfunction.
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S6 İSKEMİK İNME’DE TEMPORAL KAS MORFOMETRİSİ: ULTRASON VE CT 
KORELASYONU

EZGİ YİLMAZ , ETHEM MURAT ARSAVA , MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

AMAÇ: Akut iskemik inme olgularında sarkopeni uzun dönem fonksiyonel prognoza 
olumsuz etki eder. Bu hasta grubunda sarkopeni tespit ve takibi için pratik yöntemlere 
ihtiyaç vardır. Bu çalışmada tarafımızdan geliştirilmiş olan yeni bir temporal kas 
ultrasonografik tekniği ile gerçekleştirilen temporal kas boyut ölçümü yöntemi 
komputerize tomografideki kas boyutu karşılaştırılmış ve sarkopeni tespitindeki yeri 
incelenmiştir.

YÖNTEM ve HASTALAR: Son 1 yıl içinde yatırılarak izlenen 93 akut iskemik inme 
olgusunda [43 kadın; yaş: 70±14] temporal kas  ve subkutan (yağ) kalınlığı ultrasonografi 
[US] ve CT anjiografi kaynak görüntülerinde ölçülmüştür. Sarkopeni tespiti eş zamanlı 
yapılan BIA ile belirlenmiştir. Sarkopeni tanısı iskelet kası kitle indeksi [SSMI] erkeklerde 
<9,2 ve kadınlarda <7,4 ise konulmuştur. Değerler sağ ve sol tarafın ortalaması olarak 
işleme alınmıştır. Her bir bağlantı için konkordans korelasyon katsayıları ve  ROC eğrisi 
altında kalan alan hesaplanmıştır. Yöntemlerin uyumu Bland-Altman grafik metodu 
ile incelenmiştir. Değerler “ortalama ± standart sapma” veya “ortanca (%95 güven 
aralığı)” olarak verilmiştir.

SONUÇ: Temporal kas kalınlığı CT ile 1,50±0,27 ve US ile 1,35±0,25 cm olup orta 
derecede uyum ve korelasyon göstermiştir [r=0,351 (0,105-0,555); p=0,003]. Bu 
korelasyon sağ ve sol taraf için değişmemiştir: Sağ taraf r=0,311; p=0,008 ve sol taraf 
r=0,272; p=0,016. Ultrasonografik temporal subkutan yağ dokusu kalınlığı 0,47±0,13 
cm ve CT temporal subkutan doku kalınlığı 0,99±0,24 cm olup yine orta derecede 
koreledir: r=0,359 (0,115-0,562), p=0,002. Sarkopeni eşik değeri temporal kas ultrason 
kalınlığı için 1,145 cm olup sensitivitesi %42 [15-72], spesifisitesi %92 [80-98]’dir. 
ROC AUC değeri 0,697 [0,563-0,810]’dir (p=0,0116). Temporal kas kalınlığı CT eşik 
değeri 1,43 cm olup sensitivitesi %72 [46-90], spesifisitesi %65 [54-76]’dir. ROC AUC 
değeri 0,659 [0,553-0,754]’dir (p=0,017). İki ROC eğrisinin karşılaştırılmasında fark 
saptanmamıştır (p=0,897). Utrasonografik temporal yağ dokusu kalınlığı sarkopeni 
eşik ve ROC AUC değerleri sırası ile 0,435 cm ve 0,682 [0.548-0.797] (p=0,009) iken ve 
tomografik subkutan doku kalınlığı için 0,965 cm ve 0,687 [0,582-0,779] (p=0,004)’dir.

YORUM: Akut dönem nörogörüntüleme için elde olunan beyin CT ve yatak başında kısa 
sürede öğrenilip yapılabilen temporal kas kalınlığı inme hastalarında sarkopeni tanı ve 
takibinde güvenle kullanılabilme potansiyeli taşımaktadır. Bu sunumda her iki yöntem 
tanıtılmış, sarkopeni için eşik değerler ve klinik yararlılık seviyeleri belirlenmiştir.
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S7 BÜYÜK ARTER ATEROSKLEROZUNA BAĞLI İSKEMİK İNMEDE PLAZMA GALECTİN-3 
DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI

SIDIKA SİNEM GÜL , TÜRKAN ACAR , YEŞİM GÜZEY ARAS , BİLGEHAN ATILGAN ACAR 
, YONCA ÜNLÜBAŞ 
 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet: Galektin-3 (Gal-3), anjiyogenez, nörogenez, migrasyon ve enflamasyonu 
düzenleyen 32 kDa bir proteindir. Hücre-hücre ve hücre-hücre-ekstrasellüler matriks 
etkileşimleri dahil olmak üzere çok çeşitli fonksiyonları düzenleyen korunmuş bir 
β-galaktosid glikoprotein tanıma alanı içerir. Gal-3’ün aterosklerotik ve kardiyovasküler 
hastalıklar ile ilişkili olduğu ve kardiyovasküler mortaliteyi belirlediği düşünülür.
Bu çalışmada toplumda özürlülüğe ve mortaliteye sık neden olan serebrovaskuler 
hastalıklardan iskemik inmede büyük arter stenozu ile plazma gal-3 düzeylerinin 
ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 
kliniğinde yatışı yapılarak takip edilen 18-75 yaş arasında 57 iskemik inme hastası 
çalışmaya dahil edilmiştir. Gebelik ve malignite öyküsü olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. 
Her bir gönüllüden 2 cc kan örneği alınarak santrifüj edilmiştir. Elde edilen plazma 
örnekleri -80 derecede muhafaza edilerek SEAH mikrobiyoloji laboratuarında galectin 
elisa kiti ile çalışılmıştır. Karotis arter darlığı olan 29 hasta ile karotis arter darlığı 
olmayan 28 hastanın verileri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Karotis arter darlığı olan ve olmayan hastalar arasında yaş ve cinsiyet 
açısından anlamlı istatistiksel fark saptanmamıştır. Her iki grupta hipertansiyon ve 
diyabet görülme oranları benzer olup HDL, LDL ve trigliserit düzeyleri arasında anlamlı 
istatistiksel fark bulunmamıştır. Galectin-3 düzeyleri ise karotis arter darlığı olan hasta 
grubunda anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
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 Group I Group II
p

 Mean±sd/n-% Median Mean±sd/n-% Median

Age 71,7 ± 9,6 70,0 68,0 ± 11,8 69,0 0,204 t

Gender
Male 18  62,1%  18  64,3%  

0,862 X²
Female 11  37,9%  10  35,7%  

HT 17  58,6%  20  71,4%  0,311 X²

DM 7  24,1%  10  35,7%  0,340 X²

HDL 41,9 ± 10,9 40,0 44,3 ± 12,1 41,5 0,507 m

LDL 138,6 ± 46,8 131,0 130,0 ± 29,0 123,5 0,409 t

Trigliserid 161,1 ± 73,6 153,0 184,5 ± 136,1 146,5 0,987 m

Galectin 450 (OD) 0,93 ± 0,57 0,81 0,60 ± 0,18 0,58 0,003 m

Galectin 650 (OD) 0,05 ± 0,01 0,05 0,04 ± 0,00 0,05 0,000 m

Galectin 450-650 (OD) 0,88
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S8 BİR DEVLET HASTANESİNDE AKUT İSKEMİK İNME TEDAVİSİ: İNTRAVENÖZ 
TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMALARI

NEDİM ONGUN 
 
BURDUR DEVLET HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Amaç: Akut iskemik inme ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Erken sürede 
etkin tedaviye ulaşma, tedavi başarısı açısından oldukça önemlidir. Tedavinin en kritik 
öğesi olan intravenöz doku plazminojen aktivatörü (tPA) kullanımı, farkındalık, eğitim 
düzeyi ve deneyimli hekim sayısının artışı ile yıllar içerisinde giderek yaygınlaşmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, bir devlet hastanesinde, akut iskemik inme tedavisinde intravenöz 
tPA uygulamasının sonuçlarının paylaşılmasıdır.

Yöntem: Burdur Devlet Hastanesi nöroloji kliniğinde, akut iskemik inmeli hastalarda 
intravenöz tPA tedavisinin ilk defa uygulanmaya başlandığı Haziran 2017 ile Temmuz 
2019 tarihleri arasında tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik verileri 
retrospektif olarak incelendi. Semptom-kapı, kapı-iğne ve semptom-iğne zamanları 
analiz edildi. Tedavi öncesi ve sonrası klinik değerlendirmeler Ulusal Sağlık Enstitüsü 
İnme Skalası (NIHSS) ve modifiye Rankin Skoru (mRS) ile yapıldı.

Sonuç: 44 kadın (53.6%), 38 erkek (46.4%) toplam 82 hasta çalışmaya alındı. Yaş 
ortalaması 67.7±12.2 yıl olarak bulundu. 74 hasta (90.2%) acil servisten, 8 hasta (9.8%) 
nöroloji polikliniğinden yatırılarak intravenöz tPA uygulandı. Ortalama semptom-kapı, 
kapı-iğne ve semptom-iğne zamanları sırası ile 74.2±38.7 dk, 54.1±32.6 dk, 128.3±41.1 
dk olarak bulundu. 112 ve acil servis çalışanlarına verilen eğitimler sonrasındaki 
dönemlerde intravenöz tPA açısından daha fazla sayıda uygun hasta değerlendirildiği 
ve daha düşük semptom-kapı-iğne zamanlarının elde edildiği görüldü. Ortalama NIHSS 
skoru tedavi öncesi 12.1±4.2, tedavi sonrası 1. saatte 6.8±3.7, 24. saatte 5.1±2.9 olarak 
bulundu. Taburculuk sırasında mRS skoru 43 hastada (52.4%) 0-1, 14 hastada (17.1%) 
2-3, 11 hastada (13.4%) 4-5 idi.

Yorum: Akut iskemik inme nedeni ile ilk 4,5 saatte başvuran hastalarda intravenöz 
tPA etkili, kolay uygulanabilir ve güvenilir bir tedavidir. Semptom-kapı zamanı 
ortalamamız, ülkemiz ve avrupada bildirilen veriler ile benzerlik gösterdi. Kapı-iğne 
zamanı ortalamamız, ülkemizde yapılan birçok çalışmadan daha kısa olmakla birlikte 
yurt dışı veriler göz önüne alındığında hastane içi organizasyonun daha da geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ülkemizde hastaların büyük çoğunluğunun ilk başvuru merkezinin 
devlet hastaneleri olduğu düşünüldüğünde, intravenöz trombolitik tedavi açısından 
uygun şartların ve organizasyonun sağlanması oldukça önemlidir.  Hastanemizde, 
öncesinde intravenöz trombolitik tedavi uygulanmamakta iken son iki yıllık sürede 
yaptığımız uygulamalar ile birçok hasta akut iskemik inmede uygun ve etkin tedaviye 
ulaşma şansı yakalamıştır.
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S9 AKUT MCA M2-M3 OKLÜZYONLARINDA İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ 
DENEYİMİMİZ

SEDA BOSTAN , ÖZLEM AYKAÇ , ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR 
 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

AMAÇ: Trombolitik tedavi uygulanan orta serebral arter M2-M3 oklüzyonlu akut 
iskemik inme vakalarında tedavinin etkinliği, komplikasyonları, klinik sonlanım ve 
kanama oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmamızda Nisan 2015- Mart 2019 tarihleri arasında akut iskemik inme 
nedeniyle kliniğimize başvuran ve acil serviste çekilen BT ajiyografi görüntülemesinde 
M2-M3 oklüzyonu saptanarak intravenöz trombolitik tedavi verilen hastalar 
değerlendirildi. 38 hastanın trombolitik tedavi sonrası 24. saatteki ve 3. aydaki NIHSS 
skorları, modifiye Rankin skorları (MRS) ve semptomatik ve asemptomatik kanama 
oranları incelendi. İyileşme kriteri olarak trombolitik tedavi sonrası 24. Saatte NIHSS 
skorunun ≤ 8 puan olması alındı. Dramatik iyileşme ise MRS skorunun 0-1 olması olarak 
alındı.

SONUÇ: Toplam 38 hastadan iyileşme grubundaki 21 hastanın 6’sı kadın (%28,6), 15’i 
erkek (%71,4); kötüleşme grubundaki 17 hastanın ise 9’u kadın ( %52,9) ve 8’i (%47,1) 
erkekti. Univariate analiz ile her iki grupta cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmadı 
(p=0,13). Kötüleşen grubun yaş ortalaması 73,7 (±6,7)  ve iyileşen grubun yaş ortalaması 
60,9 olarak saptandı (±13,5).  Başvurudaki NIHSS değeri, ASPECT skoru ve  semptom-
iğne zamanı, kapı-görüntüleme zamanı ve kapı-iğne zamanı ile iyileşme arasında 
anlamlı ilişki bulunmasa da, multipl analiz ile bakıldığında iyileşmeyle en çok ilgili olan 
başvurudaki NIHSS değeri olarak bulundu (p=0,27). Tüm değişkenlere bakıldığında 
iyileşmeyi en çok etkileyen faktör yaştı (p=0,01). Trombolitik tedavi verilen 38 hastanın 
hiçbirinde semptomatik kanama izlenmedi. Asemptomatik kanama ise %7,8 peteşiyel 
tip 1; %7,8 peteşiyel tip 2 olmak üzere toplamda %15,7 oranındaydı. Mortalite oranı 
%5.2 (2 hasta) idi. 3. aydaki fonksiyonel iyileşmelerine bakıldığında mRS 0-2 olan 20 
hasta (%52,9) ve mRS 3-6 olan 18 hasta (%47,3) bulunmaktaydı.

TARTIŞMA: Çalışmamız akut MCA M2-M3 oklüzyonu ile başvuran akut iskemik 
inme hastalarında trombolitik tedavinin etkin ve güvenilir bir yöntem olduğunu 
göstermektedir. Verilerimizi literatür eşliğinde değerlendirdiğimizde M2-M3 
oklüzyonlarında trombolitik tedavi serileriyle benzer olduğu görülmüştür.
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S10 AKUT İSKEMİK İNMEDE PIHTI VOLÜM VE PERMEABİLİTESİNİN İNTRAVENÖZ 
DOKU PLAZMİNOJEN AKTİVATÖRÜNE YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ADNAN BURAK BİLGİÇ 1, RAHŞAN GÖÇMEN 2, ETHEM MURAT ARSAVA 3, MEHMET 
AKİF TOPÇUOĞLU 3 
 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.B.D. 
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A.B.D. 
3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.B.D.
 
Amaç ve Gerekçe: Akut iskemik inmeye neden olan tıkayıcı pıhtının boyut, içerik ve 
yerleşim yeri gibi karakteristikleri intravenöz doku plazminojen aktivatörü (IV tPA) 
etkinliğinin temel belirleyicileri arasındadır. Pıhtı heterojenitesi ve permeabilitesi IV tPA 
etkinliğinin ön görülmesinde önemli olabilecek yeni özelliklerdir.
 
Yöntem: Bir inme merkezinde son 10 yıl içerisinde “sadece” IV tPA ile tedavi edilmiş, 
komputerize tomografik anjiografi [CTA] ile dökümente edilmiş orta serebral arter 
akut oklüzyonu olan olgular çalışmaya dahil edilmiştir. Non-kontrast CT ve CTA’da 
pıhtı lokalize edilmiş ve maksimum belirlenebilir alanda histogram yapılarak ortalama 
Hounsfield ünitesi [HU] değeri [Pıhtı atenüasyon veya CT dansite değerinin objektif 
ölçütü] ve standart sapması [Pıhtı heterojenitesinin önerilen ölçütü] hesaplanmıştır. 
CTA ve CT arasındaki HU değeri farkı “pıhtı geçirgenliği” [İngilizce’de “permeability” 
veya “perviousness”] olarak kabul edilmiştir. Pıhtının internal karotis arterin tepe 
kısmına olan uzaklığı, yani kan akımı olmayan rostrali tıkalı vasküler bölümü temsil eden 
kısım [“Pıhtı mesafesi” veya “pıhtı öncesi poş”: uzunluk-mm ve hacim-mm3 olarak] 
ölçülmüştür. “Pıhtı boyutu” da uzunluk [mm] ve hacim [mm3] olarak belirlenmiştir. 
Diğer çalışılan değişkenler non-kontrast CT’de ASPECT skoru ve Mass’ın silvian ve 
leptomeningeal kollateral skorudur. Tüm bu parametrelerin IV tPA’ya pozitif cevap [24 
saat içinde 4 veya daha fazla NIHSS düşüşü, ya da NIHSS 0 olması]; IV tPA’ya dramatik 
cevap [24 saat içinde 8 veya daha fazla NIHSS düşüşü ve/veya NIHSS 0-1 olması]; üçüncü 
ay iyi prognoz [Modifiye Rankin skoru 2 veya daha düşük]; üçüncü ay mükemmel 
prognoz [Modifiye Rankin skoru 0 veya 1]; tPA ile ilişkili hemorajik trasformasyon [24. 
saat CT’de herhangi bir serebral hemorajik transformasyon bulgusu saptanması] ve tPA 
ile ilişkili semptomatik hemorajik trasformasyon [Fiorelli sınıflaması’na göre parankimal 
hemoraji-tip 2] üzerine olan etkisi çeşitli regresyon modellemeleri ile incelenmiştir. 
Değerler “ortalama ± standart sapma”, “ortalama (95% güven aralığı) ya da “median 
(çeyrekler arası uzaklık: IQR)” şeklinde ifade edilmiştir.
 
Sonuçlar: Çalışmaya 84 olgu [44 kadın, yaş: 68±14 yıl; tPA öncesi NIHSS: 16±5, kapı-iğne 
zamanı: 155±52 dakika] alınmıştır. IV tPA ile mükemmel sonuç (mRS 0-1; %31) gösteren 
olgularda trombüs hacmi (37,54 ± 32,37’e 63,49 ± 37,36 mm3, p=0,009) ve heterojenitesi 
(4,05 ± 1,49’e 5,35 ± 2,34 HU, p=0,011) anlamlı olarak düşük iken permeabilitesi daha 
yüksektir (48 ± 35,48’e 31,32 ± 18,62 HU; p=0,006).  Ancak, regresyon analizinde 
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permeabilitenin bu etkisi NIHSS [: -0,296; (-0,042)-(-0,009); p=0,003)], pıhtı hacmi [: 
-0,240 (-5,409)-(-0,025), p=0,014)] ve kollateral status [: 0,346 (0,1-0,341), p<0,001)] 
ile düzeltilince anlamlılığı kaybeder [:0,145 (-0,001)-(0,006), p=0,164)]. ROC analizinde 
yararlı bir eşik değer de bulunamamıştır [AUC: 0,610 (0,497-0,715), p=0,1084). İyi 
prognoz (mRS 0-2; %42) gösterenlerde de pıhtı hacmi belirgin düşük (37,76 ± 30,08’e 
67,57 ± 37,83mm3; p<0,001) iken permeabilite anlamlı olarak yüksektir (43,97 ± 32,33’e 
31,13 ± 19,01 HU, p=0,026). Ancak, regresyon analizinde benzer şekilde bu etki devam 
etmemiştir: NIHSS [: -0,399; (-0,052)-(-0,021); p<0,001)], pıhtı hacmi [:-0,297 (-6,256) 
- (-1,635), p=0,001)], kollateral status [: 0,343 (0,115-0,348), p<0.001)] ve permeabiite 
[: 0,026 (-0,003)-(0,004), p=0,785)] ve ROC AUC: 0,591 (0,478-0,698; p=0,1537). IV 
tPA’ya yanıt veren olgularda (%48) pıhtı permeabilitesi (39,85 ± 31,79’a 33,47 ± 19,28 
HU; p=0,268) ve volümü (48,15 ± 34,5’e 62,07 ± 39,62mm3; p=0,093) nümerik olarak 
yüksektir. tPA’ya dramatik yanıt veren olgularda (%27) ise pıhtı permeabilitesi anlamlı 
olarak daha yüksek (45,78 ± 36,34’e 33 ± 20,2 HU; p=0,045) ve heterojenitesi de daha 
düşüktür (4,1 ± 1,55’e 5,27 ± 2,32 HU; p=0,028). Kollateral skoru tPA’ya yanıt ile anlamlı 
olarak koreledir. Pıhtı volüm, permeabilite ve homojenitesi IV tPA nedenli herhangi bir 
tip (%38) veya semptomatik intraserebral kanama (%8) olgularında anlamlı bir değişiklik 
göstermemiştir. Pıhtı hacmi ile permeabilite arasında çok zayıf bir negatif korelasyon 
dikkati çekmiştir (r=-0,066; p=0,555). Pıhtı mesafesi tPA yanıtında istatistiksel olarak 
anlamlı etkide bulunmamıştır.
 
Yorum: IV tPA’ya yanıtın öngörülmesinde inmenin klinik ağırlığı (NIHSS), tıkayıcı 
pıhtının miktarı (volüm) ve kollateral status en temel bağımsız belirleyicilerdir. Pıhtı 
permeabilitesive heterojenitesi ilaç etkinliğinde bağımsız etki göstermemiştir. Bu 
DUST ve MR-CLEAN veri setlerinden elde edilen sonuçlarla kısmen çelişmekle beraber 
permeabilite tanımındaki bu çalışmada subjektifitenin önlenmesi de bu gözlemin 
altındaki nedenlerden biri olabilir.
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S11 HIZLI PROGRESIF INME HASTALARININ ENDOVASKÜLER TEDAVI SONUÇLARIYLA 
BİRLİKTE DEĞERLENDIRILMESI

ÖZLEM AYKAÇ , ZEHRA UYSAL KOCABAŞ , FATMA ALTUNTAŞ KAYA , ATİLLA ÖZCAN 
ÖZDEMİR 
 
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD

Amaç: Tüm inme nedenleri arasında %10-30 oranında görülen anterior dolaşım 
major damar oklüzyonlarında her dakika 1,1 ila 3,2 milyon arasında nöron ölmektedir. 
İskemik korun genişlemesi ve infarktın hızlı büyümesi sonucu, bazı hastalar hızlı 
progresyon göstermektedir. Yapılan bazı çalışmalar revaskülarizasyona kadar geçen 
sürede kollateral dolaşımın yetersizliğini hızlı progresyon gösteren inmenin en önemli 
etmenlerinden biri olarak göstermektedir. Bu çalışmada amacımız inme başlangıcının 
ilk 6 saatinde başvuran anterior dolaşım major damar oklüzyonlarında hızlı progresyon 
gösteren inme sıklığını ve buna etki eden faktörleri araştırmaktır.  

Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2014 ve Haziran 2019 tarihleri arasında inme başlangıcının 
ilk 6 saatinde anterior dolaşım major damar oklüzyonu nedeniyle endovasküler tedavi 
yapılan 208 hasta alındı. Prospektif toplanan hasta verileri retrospektif olarak incelendi. 
Hastaların demografik özellikleri, risk faktörleri, inme etyolojileri, görüntüleme ve tedavi 
teknikleri, başvuru zamanı, revaskülarizasyona kadar olan süreler ve rekanalizasyon 
oranları kaydedildi. BT anjiyografi kaynak görüntülerinde (BTA) değerlendirilen Alberta 
Stroke Programme Early CT (ASPECT) skoru ≤6 ise hızlı progresyon gösteren inme 
grubunda,>6 ise hızlı progresyon göstermeyen hasta grubunda tanımlandı.  Her iki 
grup karşılaştırıldı. Kollateral dolaşımın değerlendirilmesi modifiye TAN skorlamasına 
göre yapıldı.  Sonlanımları değerlendirmek için taburculuk ve 3. ay Modifiye Rankin 
skalası (mRS) kullanıldı ve 0-2 arası ise ‘iyi sonlanım’ kabul edildi.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 62 yıl (SD±13) olup, % 54.5’i erkekti. 42 hasta (%20.1) 
hızlı progresyon gösteren inme grubundaydı. Hızlı progresyon gösteren ve göstermeyen 
hastalar arasında etyoloji, risk faktörü, semptom-rekanalizasyon süresi, endovasküler 
tedavi teknikleri, rekanalizasyon oranları, tedavi komplikasyonları ve mortalite 
açısından anlamlı bir fark yoktu. Hızlı progresyon gösteren inme hastalarının %73.8’inin 
kollateral skorlaması kötüydü (p=0.01). Tam rekanalizasyon oranları gruplar arasında 
farklılık göstermedi (p=0.490). Hızlı progresyon gösteren inme hastaların semptomatik 
kanama oranı %7.1, diğer grubun ise %2.4 bulundu, ancak bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p=0.148). Hızlı progresyon gösteren inme grubunda üçüncü ayda iyi 
prognoz gösteren %38.1, diğer grupta ise %59.6 hasta mevcuttu (p=0.02).  
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Sonuç:Çalışmamızda semptomatik kanama oranı gruplar arasında farklılık 
göstermemiştir. Benzer rekanalizasyon oranlarına rağmen hızlı progresyon gösteren 
hastaların üçüncü ay prognozlarının kötü olduğu görülmüştür. Hızlı progresyon 
gösteren inme grubunun kollateral skorlaması daha düşük bulunmuştur.

Yorum: Kollateral dolaşımın iskemiye toleranstaki farklılıklardan sorumlu olduğu 
düşünülmektedir. İlk 6 saatte başvuran ve major damar oklüzyonu saptanan akut 
inme hastalarının hızlı veya yavaş progresif olacağını önceden tahmin etmek zor 
olabilir. Bu nedenle seçilmiş hastalarda infarkt büyümesini en aza indirgemek için acil 
reperfüzyonun hedeflenmesi klinik sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
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S12 ENDOVASKÜLER YOLLA TEDAVİ EDİLEN TANDEM OKLÜZYONLARDA 
REKANALİZASYON ORANLARI VE PROGNOZ

ALPER EREN , SEMİH GİRAY 
 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Tandem Oklüzyonlarda Rekanalizasyon Oranları ve 
Prognoz

Amaç: Ekstrakraniyal internal karotis arter ile birlikte intrakraniyal karotis arter 
ya da orta serebral ater (OSA) tıkanıklığının birlikteliği olan tandem oklüzyonlar 
iskemik inmelerin daha nadir ancak mortalite ve morbiditesi yüksek bir alt grubudur. 
Günümüzde kullanılan endovasküler tedavi stratejileri ile tandem oklüzyonlarda da 
intrakraniyal tıkanıklardakilere benzer rekanalizasyon oranları ve prognostik sonuçlar 
elde edilmiştir. Biz çalışmamızda inmenin bu ağır formunda ki rekanalizasyon oranlarını 
ve 3. ay sonunda klinik sonuçları değerlendirdik.

Yöntem: 2017-2019 yılları arasında kliniğimizde endovasküler yolla tedavileri yapılan 
54 tandem oklüzyonlu hastanın verileri retrospektif olarak incelenerek çalışmaya dahil 
edildi. Demografik, radyolojik, işlemsel ve klinik sonuçlar değerlendirildi. Başvuruda 
her hastanın NIHSS ve ASPECTS’leri kaydedildi. Rekanalizasyon modified thrombolysis 
in cerebral infarction (mTICI) skoru kullanılarak değerlendirildi. Başarılı rekanalizasyon 
mTICI 2b-3 olarak kabul edildi. Klinik etkinlik 3. ayda modified Rankin scale (mRS) ile 
değerlendirildi. mRS 0-3 olumlu, mRS 4-6 olumsuz sonuç olarak gruplandırıldı.

Sonuç: 54 hastanın 23’ü kadın (%42,6), 31’i erkek (%57,4) ti. Yaş ortalaması 64,1±12,2 
idi. Başvurudaki National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) ortalama 20,8±3,8, 
Alberta stroke program early CT score (ASPECTS) 7,3±1,4 idi. 6 hasta (%11,1) iv TPA ve 
29 hasta (%53,7) ia TPA tedavisi almıştı. 14 hastada (%25,9) mTICI 2a ve altı, 40 hastada 
(%74,1) mTICI 2b ve üzeri rekanalizasyon sağlandı. mRS 0-2 olanların oranı %16,7 (n=9), 
mRS 0-3 olanların oranı %35,2 (n=19) ve mRS 6 olanların oranı %44,4 (n=24) idi.

Yorum: Akut tandem oklüzyonların endovasküler tedavisi zor karmaşık bir süreçtir. 
İntravenöz trombolitik tedaviye yanıtın düşüklüğü mortalitesi ve morbiditesi yüksek bu 
inme grubunda endovasküler tedaviyi seçeneksiz kılmaktadır. Yakın zamanda yapılan 
çalışmalar endovasküler tedavinin izole intrakraniyal oklüzyonlarda olduğu gibi tandem 
oklüzyonlarda da etkili ve güvenli bir tedavi olduğunu göstermiştir. Bizim çalışmamızda 
başarılı rekanalizasyon (mTICI 2b-3) oranı %74,1 ve olumlu klinik sonuç (mRS 0-3) 
oranı %35,2 ile literatürle benzerdi. Sonuç olarak tandem oklüzyonların tedavisi her 
ne kadar zor ve karmaşık görünse de yüksek rekanalizasyon oranları ve olumlu klinik 
sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda endovasküler tedavinin alternatifsiz olduğu 
görülmektedir.  
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 S13 AKUT İSKEMİK İNME TEDAVİSİNDE FİRST PASS TROMBEKTOMİNİN ÖNEMİ

ZEHRA UYSAL KOCABAŞ , ÖZLEM AYKAÇ , FATMA ALTUNTAŞ KAYA , ATİLLA ÖZCAN 
ÖZDEMİR 
 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ABD

Giriş: Mekanik trombektomi (MT); büyük damar oklüzyonunun neden olduğu akut 
iskemik inmede, kriterlere uyan hastalarda doğrudan pıhtıya ulaşılarak, pıhtının 
mekanik  olarak (aspirasyon,  geri çekilebilir stentler) çıkarılması işlemidir. Son 10 
yılda yayınlanan randomize kontrollü çalışmalar ile büyük damar oklüzyonunun neden 
olduğu akut iskemik inme tedavisinde MT altın standart tedavi yöntemi olarak yerini 
almıştır. 

Amaç: Hastalarda  iyi sonlanımı ve işlemden fayda görebilecek hasta sayısını arttırmak 
için; uygun hasta seçimi, uygulanan teknikler, kullanılan cihazlar ve pek çok prosedürel 
işlemler ile ilgili çalışmalar büyük bir hızla sürmektedir. Hastalarda iyi sonlanımı 
belirlemede oklüde damarda  tam rekanalizasyonun (TICI 2b-3) sağlanması hiç 
süphesiz ki en önemli belirleyici faktörlerden biridir. Rekanalizasyonu etkileyecek ve 
rekanalizasyon sağlanan hastalarda sonlanımı etkileyecek pek çok faktör vardır. Biz 
çalışmamızda first pass trombektomi (tek trombektomi işlemi ile tam rekanalizasyon 
sağlanması) yapılan ve 1’den fazla işlem sonucu tam rekanalize olan hastaların verilerini 
inceleyerek, first pass trombektominin hasta sonlanımı açısından önemini vurgulamak 
istedik.

Yöntem: Ocak 2015 – Ağustos 2019 tarihleri arasında merkezimizde  ön sistem büyük 
damar oklüzyonu nedeniyle (izole orta serebral arter (MCA), İKA-MCA tandem ve 
İKA tepe oklüzyonu) endovasküler müdahale yapılan  ve tam rekanalizasyon (TICI 
2b-3)  sağlanan 199 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların prospektif olarak tutulan 
dataları retrospektif olarak incelendi.  First pass rekanalizasyon sağlanan ve 1den fazla 
işlem neticesinde tam rekanalizasyon sağlanan hastaların demografik özellikleri, klinik 
verileri, teknik özellikleri ve sonlanımları karşılaştırıldı.

Bulgular:  Tam rekanalizasyon sağlanan 199 hastanın %45,7’sinde  (n:91) first pass 
rekanalizasyon sağlandığı görüldü. İki grup arasında demografik özellkiler (yaş, cinsiyet, 
risk faktörleri), geliş NIHSS, ASPECT skoru, oklüzyon lokalizasyonu, etyoloji, kullanılan 
ilk teknik, semptomatik kanama ve mortalite arasında anlamlı fark saptanmadı. First 
pass rekanalizasyon grubunda;  kasık ponksiyonu ve rekanalizasyon arası geçen süre 
daha kısa (p<0,001) saptandı. Asemptomatik kanama  (p=0,019), taburculuk ve 3. 
ay  modifiye rankin skoru (mRS) (p<0,001) daha düşük,  iyi sonlanım ile takipte olan 
hasta sayısı ise (3. ay mRS 0-2)  daha fazla saptandı (p=0,002). 
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Sonuç: Literatür verilerine benzer şekilde bizim çalışmamızda da first pass rekanalizayson 
sağlanan hastalarda sonuçların daha iyi olduğu görüldü. İşlem sayısı arttıkça uzayan 
prosedür süresinde enfarkt alanının genişlemesine ek olarak çoklu cihaz çeşitleri, 
tekrarlayan müdahaleler damar duvarında ki endotel hasarını arttırarak sonuçları 
olumsuz etkileyebilir. Yapılan çalışmalar işlem sayısı arttıkça başarılı rekanalizasyon 
oranlarının düştüğünü hatta 5 işlem sonrası futil olma riskinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Pıhtıya yapılan başarısız müdahaleler nedeniyle pıhtıda parçalanmalar 
ve distal emboliler artabilir. İn vitro yapılan çalışmalarda da pıhtıya yapılan müdahaleler 
sonrası pıhtının su içeriğinin azaldığı, ezilen pıhtının damar duvarına daha çok yapıştığı 
ve direnç kazandığı gösterilmiştir.

Yorum: Her geçen  dakika enfarkt büyüme hızına göre 35 bin - 27 milyon nöron kaybı 
olduğu bilinmektedir. Akut iskemik inme nedeniyle endovasküler müdahaleye alınan 
hastalarda ilk hedef first pass rekanalizasyon  olmalı, hastanın anatomisi, etyolojisi ve 
risk faktörleri göz önünde bulundurularak teknik ve malzeme seçimleri yapılmalıdır.
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S14 MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULANAN AKUT İNME HASTALARINDA YÜKSEK 
KAN VİSKOZİTESİ İLE KÖTÜ KLİNİK SONLANIM ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÇETİN KÜRŞAD AKPINAR 1, MUSTAFA YENERÇAĞ 2, ERDEM GÜRKAŞ 3 
 
1 SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN 
2 SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ, SAMSUN 
3 KARTAL LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ 
KLİNİĞİ,İSTANBUL

Giriş: Aterosklerotik hastalıkların oluşumunda ve ilerlemesinde rol oynayan endotelyal 
shear stresin (ESS) en önemli belirleyicisi tam kan viskozitesi (WBV) dir.  WBV’nin 
kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylar için risk faktörü olduğu gösterilmiştir.
De Simone ve arkadaşları tarafından tanımlanan. WBV formülünün, kardiyovasküler 
hastalıklar için prognoz göstergesi olabileceği bildirmiştir. Bu çalışmada mekanik 
trombektomi (MT) uygulanan akut inmelerde WBV değerinin klinik sonlanım üzerine 
olan etkisi araştırılmıştır.

Metod: Bu çalışma, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Nöroloji 
Database’ine kayıtlı Ocak 2017 ve Aralık 2018 arasında MT uygulanan  ardışık 132 
akut inme hastası değerlendirilmiştir. Bu hastaların 9’u çalışma dışı bırakılarak 123 
hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastaların demografik verileri, prosedurel bilgileri 
ve risk faktörleri prospektif olarak kayıt edilip retrospektif olarak değerlendirildi. Kan 
viskozitesi De Simone formülü  kullanılarak, başvuru anındaki kan değerleri  ile 
hesaplanmıştır. 

Bulgular: WBV at LSR artmasının kötü sonlanımı 1.278 kat, WBV at HSR artışının ise 
kötü sonlanımı 1.679 kat artırdığı gösterilmiştir. Univariate analizdeWBV’nin hem LSR 
hem de HSR değerleri için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.  İnme subtipi 
ya da büyük damar oklüzyon yeri ile WBV arasında bir ilişki saptamadık.

Tartışma: Akut inme ile kan viskozitesi arasında ilişki olabileceği, son yıllarda yapılan 
çok az sayıdaki çalışmada bildirilmiştir. Resch ve ark yaptıkları çalışmada yüksek kan 
viskositesinin restroke, miyokart enfraktüsü ve kardiyovasküler hastalıklardan ölüm 
ile ilişkili bulunmuştur. Fisher ve ark. artan tam kan viskositesinin serebral iskemi ile 
ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Mekanik trombektomi uygulanan inme hastalarında 
kan viskozitesi ve prognoz arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışma yoktur. 

Sonuç: Tam kan viskozitesi akut inme hastalarında MT uygulandıktan sonra klinik 
sonlanım açısından prognostik bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.
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EP1 YAPAY KALP DESTEK CİHAZI BULUNAN HASTADA AKUT İSKEMİK İNME YÖNETİMİ

ÇİSİL İREM ÖZGENÇ , IŞIL KALYONCU ASLAN , IRMAK SALT , EREN GÖZKE 
 
T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL

Yapay Kalp Destek Cihazı terminal dönem kalp yetmezliği bulunan hastalarda, uygun 
donör bulunana kadar kalbin işlevini devam ettirmesini sağlayan ‘yapay kalp’ olarak 
da bilinen taşınabilir bir makinedir. Sağ ventrikül ya da sol ventriküle uygulanabildiği 
gibi biventriküler olanları da mevcuttur. Hastaların mobil olarak yaşamlarını devam 
ettirmelerine olanak sağlayan bu cihazın enfeksiyon, tromboemboli, kanama ve sağ 
kalp yetmezliği gibi komplikasyonları mevcuttur.  Yapay kalp destek cihazı bulunan 
hastalarda komplikasyonlarla baş etmek diğer hasta gruplarına göre oldukça zor 
olmaktadır. Sizlere, yapay kalp destek cihazının tromboembolik yan etkisinden 
korunmak amacıyla varfarin ile birlikte asetil salisilik asit (ASA) kullanmasına ve INR 
değerinin efektif olmasına rağmen inme geçiren bir olgu sunacağız. 

OLGU: 50 yaşında erkek hasta miyokardit sonrası kalp yetmezliği gelişmesine sekonder 
nakil listesindeyken 2014 yılında hastaya yapay kalp destek cihazı implante edilmek 
üzere opere ediliyor. Hasta 2014 yılından beri kardiyoloji dal hastanesi tarafından 
takip edilmekte. Varfarin 5 mg 1*1, karvedilol 25 mg, losartan 25 mg ve ASA 100 mg 
kullanmakta ve INR değerinin hep efektif aralıklarda olduğu belirtildi.

Hasta ani başlayan sol taraflı güçsüzlük ve bilinç bozukluğu nedeniyle hastanemizin 
acil servisine getiriliyor. Hastanın muayenesinde kooperasyon ve oryantasyon 
kısıtlı,  ajitasyonu mevcut, gözler spontan açık ve sağa deviye, pupiller izokorik, ışık 
refleksi ++/++, konuşma hafif dizartrik,, sol tarafını ihmal ediyor, sol nazolabial 
sulkus silik, sol üst ekstremite kas gücü 1/5, alt ekstremite kas gücü 4/5, Taban cildi 
refleksi solda ekstansör olarak değerlendirildi. Hasta serebellar testlere koopere 
olamadı ve yürütülemedi. Ani başlangıçlı öykü ve muayene bulguları ile akut inme 
olarak değerlendirilen ve NIHSS 13 hesaplanan hastanın kraniyal görüntülemeleri 
yapıldı. Kraniyal BT’de kanama saptanmayan hastanın BT Angiografisinde sağ 
MCA M1 segmentinde oklüzyon saptandı. Kranyal MR; mevcut yapay kalp destek 
cihazının  uyumsuzluğu nedeniyle çekilemedi.

Akut iskemik inme teşhisi konulan hasta intravenöz trombolitik tedavi için 
değerlendirilirken alınan rutin kan tetkiklerinde INR değerinin 2.92 olduğu görüldü. 
Hastanın yapay kalp destek cihazını implante eden doktoru ile iletişime geçildi. Takip 
eden doktoruna iv tpa öncesi koagülasyon faktör kompleksi verilmesinin cihaz açısından 
kontrendike olup olmadığı danışıldı. IV TPA uygulamak amacıyla koagülasyon faktör 
kompleksi kullanımı ile INR değerinin 2’nin altına inmesi durumunda tromboemboliye 
yatkınlığının daha da artacağı ve hayatı tehdit edebileceği ortak görüşüne varılarak iv 
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trombolitik tedaviden vazgeçildi. Hasta şikayetlerin başlangıcının 2. Saatinde mekanik 
trombektomiye alındı. Şikayetin başlangıcının 3. Saati içerisinde TICI 3 açıklık sağlanarak 
sonuçlanan işlemde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastanın klinikte takip 
edildiği 9 günün sonunda nörolojik muayenesi tamamen normale döndü. Yeni oral 
antikoagülan ile takip edilemeyecek olan hastanın INR: 3-3.5 olacak şekilde varfarin ile 
antikaogülasyonu ve ASA 100 mg kullanımının devamına karar verildi, NIHSS:0  MRS: 
0  olarak eksterne edildi. 

TARTIŞMA: Kalp yetmezliği nedeniyle yapay kalp cihazı takılan hastaların antikoagülan 
ve antiagregan kullanımı gerekmekte olup yapılan araştırmalarda hastaların % 14’ünde 
inme bir komplikasyon olarak görülmüştür. İskemik ve hemorajik inme oranları 
birbirlerine yakındır. Hastalarda yeni oral antikoagülan kullanımıyla ilgili yeterli klinik 
çalışma bulunmamaktadır. INR değeri 4’ün üzerine çıktığında hemorajik inme sıklığının 
belirgin ölçüde arttığı belirtilmektedir.  Bu olguda iskemik inme bir komplikasyon olarak 
ortaya çıkmış olup hedef INR değeri  hemoraji riskinin arttırdığı bilinmesine rağmen 
yukarı (hedef INR:3-3.5) çekilmiştir. Hastaların INR değerleri trombolitik tedaviye imkan 
vermemekte olup, uygun hastalarda mekanik trombektomi çoğu zaman tek seçenek 
olarak ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ: Yapay kalp destek cihazı bulunan hastalarda tromboz riski daha yüksek, iv 
trombolitik tedavi çok daha sınırlıdır. Bu hastalarda; INR takibi sıkı aralıklarla yapılmalı, 
tromboz riski daha yüksek olan veya komplikasyon gelişmiş vakalarda; kanama riski 
göze alınarak hedef INR daha yüksek tutulmalıdır.
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EP2 ORAL KONTRASEPTİV KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ AKUT GELİŞEN ARTERYEL VE 
VENÖZ TROMBOZ OLGUSU

HASAN HÜSEYİN KARADELİ , RUKEN ŞİMŞEKOĞLU 
 
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Giriş:  Kombine oral kontraseptif (KOK) kullanımı genç kadın popülasyonda inmenin 
majör risk faktörlerinden birini oluşturmaktadır.1  KOK kullanımı sırasında gelişebilecek 
tromboembolik olaylarda akut tedavilerin uygulanabilmesi için hasta ve yakınları 
bilgilendirilmelidir.

Amaç: Bu vaka sunumunda ek risk faktörü ve komorbiditesi  olmayan genç kadın 
hastada KOK kullanımı sırasında gelişen sinüs ven trombozu ve majör arter oklüzyonuna 
bağlı oluşan iskemik inme ve tedavi yönetimi tartışılmıştır.

Olgu:  21 yaş sağ el dominant kadın hasta. Acil servise ani gelişen sol taraf kuvvetsizliğiyle 
başvurdu. Özgeçmişinde migren dahil hiçbir hastalığı olmayan hastanın tek risk faktörü 
KOK kullanımıydı.  Hastanın sistemik muayenesi normal sınırlardaydı. Nörolojik 
muayenesinde disartrik konuşma, sol göz kapağında semipitoz, her iki gözde sağa 
bakma eğilimi, sol santral fasiyal asimetri saptandı. Sol üst ve alt ekstremitelerde kas 
gücü 1/5 olarak değerlendirilen hasta, sol tarafını ihmal ediyordu. Taban cildi refleksi 
solda ekstensördü. NIH Skoru 12 hesaplanan hastanın çekilen kranial BT’sinde akut 
hemoraji saptanmadı. Difüzyon MR’da sağ eksternal kapsül düzeyinden putamene, 
kaudat nukleusa ve lateral ventrikül komşuluğuna uzanan alanda akut difüzyon 
kısıtlanması saptandı. Hastanın vasküler görüntülemelerinde sağ tranvers sinüste ve 
sağ MCA M1’de tromboz saptandı.

Hastaya şikayetlerinin ikinci saatinde iv tpA uygulanmaya başlandı ve elli dakika sonra 
genel anestezi altında mekanik  trombektomi yapıldı. Mekanik trombektomi sonrasında 
MCA rekanalize edildi.  Hastanın 24. saat kontrol muayenesinde hafif sol nasolabial 
sulkus silikliği ve sol üst ekstremitede früst parezi tespit edildi. NIH skoru 2 saptandı. 
Hastanın etiyolojiye yönelik ayrıntılı tetkiklerinde patolojik bulguya rastlanmadı. Hasta 
ASA 100mg ile taburcu edildi.  Poliklinik takiplerine alınan hastanın birinci ay MRS’si 1, 
üçüncü ay MRS’si 0 hesaplandı.
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Tartışma:  Özellikle genç ve kadın hastalarda majör inme risk faktörlerinden birisi de 
KOK kullanımıdır. Literatür verilerine göre KOK ile ilişkili inmelerin çoğu miks tipte olup 
hem venöz hem arteryal trombozlar birlikte görülebilmektedir.1 KOK preparatlarının 
içerdiği östrojen, vücutta fibrinojen, protrombin, faktör VII, faktör VIII gibi 
prokoagülanları arttırma ve antitrombin seviyesini düşürmeyle ilişkilendirilmiştir.2 Bu 
hastalarda yapılan kohort çalışmalarında, kombine preparatlar yerine sadece 
progesteron içeren preparatların tercihinin tromboemboli riskini arttırmayacağı 
gösterilmiştir. 2,3,4  Hastanın kullandığı KOK preparatı 0,035 mg östrojen içermekteydi. 
Literatürde bu doz, düşük doz formülasyonu olarak yer almakta ve bu dozda tromboz 
riskinin görece düşük olduğu bildirilmektedir.5 Fakat düşük dozlarda dahi tromboza 
eğilim oluşturabileceği ve olası şikayetlerin gelişmesi halinde zaman kaybetmeden 
acil servise başvurulması gerektiği yönünde hasta ve yakınları bilgilendirilmelidir. 
Günümzde iskemik inme geçiren hastalarda saniyelerin bile kıymeti çok fazla olup 
gerek intravenöz trombolitik gerekse intraarteriyel trombektomi başarısının hastanın 
erken başvurusu ile birinci dereceden ilişlkili olduğu bilinmektedir. 6,7
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EP3 İNME ETYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASINDA İNTRAKRANİAL VASKÜLER 
GÖRÜNTÜLEMENİN ÖNEMİ: BİR OLGU SUNUMU

FERGANE MEMMEDOVA , ÖZLEM AYKAÇ , ZEHRA UYSAL KOCABAŞ , FATMA ALTUNTAŞ 
KAYA , ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR 
 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD.

Giriş: İntrakranial aterosklerotik hastalık, iskemik inmenin önemli nedenlerinden 
biridir. Dünya genelinde intrakranial aterosklerotik darlık ile ilişkili inme 20-40/100.000 
oranında görülmektedir. Rekürren inme oranı ise yılda % 4-19’dur. Progresyon oranı da 
oldukça yüksektir. İntrakranial aterosklerotik hastalığa bağlı rekürren inme hastalarının 
tanı ve tedavi süreçlerini tartışmak amacıyla vakamızı sunmaya değer bulduk.

Olgu: 66 yaş erkek hasta, 14.00’da sağ tarafında güçsüzlük ve konuşma bozukluğu 
şikayetiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil servisine başvurdu (16.11). Hastanın 
özgeçmişinde hipertansiyon ve diabetes mellitus öyküsü mevcuttu. 16 yıl önce iskemik 
inme geçirdiği ve sağ tarafında 4/5 spastik hemiparezi sekeli olduğu öğrenildi (premorbid 
mRS 1). 1.5 ay önce sağ tarafında güçsüzlük olduğu ve birkaç saat sürüp düzeldiği bilgisi 
edinildi. Hastanın nörolojik muayenesinde bilinç açık, sensorimotor afazik, sağ santral 
fasial paralizi, sağa zorlu baş ve göz deviyasyonu, sağ homonim hemianopsi, sağ üst 
ekstremitede kas gücü 1/5, alt ekstremitede 3/5, sağda Babinski pozitifti. NIHSS 16 olarak 
değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografide (BT) sol striatokapsüler bölgede kronik infarkt 
izlendi (16.34). BT Anjiografi incelemesinde sol internal karotis arter bulbus düzeyinden 
oklüde izlendi. Midbaziler segmentte %50 darlığa neden olan plağı mevcuttu. Hastaya 
intravenöz trombolitik tedavi başlandı (16.55). Tedaviden fayda görmemesi nedeniyle 
mekanik trombektomi kararı alındı. Trombolitik tedavi kesildi ve hasta mekanik 
trombektomi için nöroanjiografi ünitesne alındı. Yapılan görüntülemede sol internal 
karotis arter bulbus distalinde oklüde izlendi (17.25). Hastaya tromboaspirasyon yapıldı. 
İlk aspirasyonla TICI2c rekanalizasyon sağlandı (17.41). Ancak sol kavernöz segmentte 
%90 ciddi darlığa neden olan aterosklerotik lezyon izlendi. Reoklüzyon riski yüksek 
olduğu için 3.5x15 mm koroner balonla balon anjioplasti yapıldı. Lezyonda tama yakın 
açıklık sağlandı. İşlem komplikasyonsuz sonlandırıldı. Kontrol BT de sol parietal infarkt 
izlendi. Hastanın nörolojik muayenesinde sağ 4/5 spastik parezisi dışında nörolojik 
muayenesi normaldi. Asetilsalisilik asit 100 mg 1x1 ve klopidogrel 75 mg 1x1 tedavisi 
başlandı.

Sonuç: İntrakranial aterosklerotik darlık, rekürren inme nedenleri arasında oldukça 
önemli bir risk faktörüdür. İnme etiyolojisi araştırılırken özellikle semptomatik taraftaki 
damarlar intrakranial darlık açısından dikkatle değerlendirilmelidir. İntrakranial 
ateroskerotik darlığın medikal tedavi ile yakın takibi veya uygun vakalarda stent 
veya balon anjiyoplasti gibi girişimsel yöntemlerle tedavisi rekürren inme oranını 
azaltacağından önem taşımaktadır.
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EP4 SİLDENAFİL KULLANIMININ NADİR GELİŞEN KOMPLİKASYONU OLARAK İSKEMİK 
BEYİN DAMAR HASTALIĞI

BAKİ DOĞAN 
 
KARAMAN DEVLET HASTANESİ,NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Sildenafil Kullanımının Nadir Gelişen Komplikasyonu Olarak İskemik Beyin Damar 
Hastalığı     
    
Giriş: Sildenafil, selektif fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü olup erektil disfonksiyonda 
kullanılan, kardiyovasküler riskleri olduğu bilinen bir ilaçtır. Korpus kavernozum 
vaskuler düz kas üzerinde siklik guanosin monofosfat (cGMP) aracılı vasodilatasyon 
yaparak ereksiyonu sağlar. Diğer damarlarda da vasodilatasyon etkisi yapması 
nedeniyle, yüzde flushing, nazal konjesyon, baş ağrısı  bilinen yan etkileri arasındadır. 
Buna rağmen yapılan çalışmalarda stroke riskini arttırdığına dair bir veri yoktur. Biz 
burada sildenafil kullanımına sekonder gelişen stroke vakasını ele alacağız.

Olgu :  Elli yaşında daha önceden hipertansiyon dışında bilinen hastalığı olmayan 
erkek hasta, beş saat önce ani başlayan sol taraf güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu 
şikayetleriyle acil servise başvuruyor. Semptom başlangıcından iki saat önce sildenafil 
kullanımı olduğu belirtilen hastanın vital değerleri normaldi. Fizik muayenesinde hasta 
dehidratik görünümdeydi. Nörolojik muayenesinde gözler sağa bakma eğiliminde, sol 
fasiyal paralizi, hemipleji ve sol ihmali mevcuttu. Kreatin yüksekliği dışında laboratuvar 
değerleri normaldi.Hastanın diffüzyon ağırlıklı MRG görüntülenmesinde sağ fronto-
temporal ve sol oksipital kortikal bölgede enfarkt saptandı. Hidrasyon ve optimal 
medikal tedavi başlanan hastaya etiyolojiye yönelik EKG, beyin-boyun BT anjiografi, 
transtorasik EKO ve 24/h ritm holter tetkikleri yapıldı ve normal olarak değerlendirildi. 
Kliniğinde progresyon gözlenmeyen hasta mRS 3 olarak taburcu edildi.

Tartışma:  Sildenafil kullanımı ile ilişkili inme vakaları mevcut olup,  patofizyolojisi tam 
olarak aydınlatılamamıştır. Retinal arter tıkanıklığı ve mikrosirkülasyon bozuklukları ile 
ilgili vakalar mevcuttur. Sildenafilin, bir olguda  da atrial fibrilasyona neden olduğu 
bildirilmiştir. İlacın   venodilatasyon  ile birlikte gelişen hipotansiyon sonrası sempatik 
reaktivasyon etkisi vardır. Bu durum aritmi yapıp, kardiyoembolik kaynaklı bir iskemik 
beyin damar hastalığına neden olabilir. Bizim vakamızda da sildenafil kullanımına 
bağlı hipotansiyon, sekonder sempatik reaktivasyonun tetiklediği aritminin neden 
olabileceği kardiyoembolik iskemik beyin damar hastalığı düşünülmüştür.     
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Kaynaklar:
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EP5 POSTPARTUM DÖNEMDE İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON SONRASI GELİŞEN 
SİNUS VEN TROMBOZU VE SAK’LI BİR OLGU

ORHAN SÜMBÜL , DURDANE AKSOY , BETÜL ÇEVİK , SEMİHA KURT 
 
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD

Giriş: Epidural anesteziden sonra intrakranial hipotansiyona sekonder postural 
baş ağrıları görülmektedir. Baş ağrıları akut başlangıçlı olup hasta uzanırken hafif, 
otururken veya ayakta dururken hızla kötüleşen şekildedir. İntrakraniyal hipotansiyon 
ve postpartum dönem sinus ven trombozu  ile ilişkilidir. Sinus ven trombozunda, 
subaraknoid kanama (SAK) görülebilmektedir. Bu olguda postpartum intrakranial 
hipotansiyon baş ağrısı sonrası sinus ven trombozu ve SAK gelişen bir olgu sunulacaktır.

Olgu: Spinal  anestezi ile doğum yapan 29 yaşında kadın hasta bir gün sonra ayağa 
kalktığında artan istirahatte azalan,  boyun bölgesinden başının  tamamına yayılan baş 
ağrısı ile polikliniğimize başvurdu. Baş ağrısını takiben yakınmalarına sol tarafında gün 
içinde tekrar eden 5 dakika süren elektriklenme , uyuşma hissi ve güç kaybı  eklendiği 
öğrenildi. Baş ağrısı ayrıcı tanısı için çekilen beyin BT’de kortikal venlerde ve superior 
sagittal sinuste dansite artışı saptandı. Kontrastlı Kranial MR’da tüm dural yüzeylerde 
diffuz kalınlaşma, pakimeningeal kontrastlanma, süperior sagittal sinus boyunca uzanan 
trombus saptanması üzerine intrakranial hipotansiyon ve sinus ven trombozu tanıları 
ile servise yatırıldı. Nörolojik muayenesinde sol kol bacakta hipoestezi dışında özellik 
yoktu. İntrakranial hipotansiyona yönelik yatak istirahati,  oral kafeinli parasetamol 
ve intravenöz hidrasyon ; sinus ven trombozu için ise düşük molekül ağırlıklı heparin 
başlandı. Takiplerinde aksiyel MR kesitlerinde kortikal frontoparietal alanlarda SAK 
ile uyumlu görünüm izlendi. Sol tarafındaki parsiyel nöbetine yönelik levetirasetam 
başlandı. Etyolojiye yönelik yapılan vaskulit belirteçleri ve trombofili panelinde özellik 
yoktu. Oral antikoagulan başlanan  ve baş ağrılarında gerileme olan hasta önerilerle 
taburcu edildi.

Sonuç: Postpartum dönem spinal anestezi sonrası gelişen baş ağrılı hastalarda,  intrakranial 
hipotansiyon ve eklenen nörolojik bulgular durumunda  sinus ven trombozu ayrıcı 
tanıda düşünülmeli, SAK‘ın bu tabloya eklenebileceği unutulmamalıdır.
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EP6 TEKRARLAYAN İNME ÖYKÜSÜ OLAN OLGU

PELİN TOPKAYA , DEMET FUNDA BAŞ SÖKMEZ , UFUK ŞENER 
 
İZMİR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

49 yaşında erkek hipertansiyon, koroener arter hastalığı, diyabetes mellitus ve 8 yıl 
önce geçirilmiş intraserebral hematom öyküleri olan hasta bir gündür olan konuşma 
bozukluğu sol yan güçsüzlüğü şikayeti ile başvurdu. Hasta başvuru esnasında ASA ve 
klopidogrel düzenli kullanmaktaydı. Nörolojik muayenesinde sol üst ve alt ekstremite kas 
gücü 4/5 saptandı. Beyin BT’de sağda posterior watershedde hipodens alan mevcuttu. 
Çekilen difüzyon MRG’de  bilateral internal + sağ posterior watershedde akut iskemi 
ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı saptandı. Beyin boyun BT anjiyografide sağ brakiosefalik 
arterden itibaren oklüzyon izlendi. İzlemde hastanın nörolojik muayenesinde 
belirgin düzelme saptandı. Hastaya perfüzyon mrg çekildi. Sağ ica sulama alanında 
hipoperfüzyon görüldü. Hastada klinik kötüleşme olmadığı, şikayetlerinde düzelme 
olduğu için hastaya endovasküler girişim düşünülmedi. Nörolojik defisiti olmayan hasta 
izleme alındı. Antiaggregan tedavi düzenli kullanırken arka sistemden yeni enfarkt 
geçiren hasta sunulacaktır. 
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EP7 KAROTİS DİSEKSİYONU

NESRİN ERGİN 
 
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ

İnternal karotis arter diseksiyonu (ICAD), genç hastalarda akut iskemik inmenin 
önemli bir nedenidir. Potansiyel akut tedaviler arasında antikoagülasyon, intravenöz 
tromboliz (IVT) ve endovasküler trombektomi (ET) bulunur. IVT takiben antiagregan ile 
takip ettiğimiz olgumuzu sunuyoruz.

Elli üç yaşında sağ elini kullanan erkek hasta, ani gelişen sağda uyuşma kuvvetsizlik ve 
konuşmada tutukluk nedeniyle acil servisimize getirildi. Hastanın özgeçmişinde özellik 
yoktu. Sigara, alkol veya madde kullanım öyküsü yoktu, hobi olarak ahşap ile uğraştığını 
ve bu nedenle çok ağır malzeme ve maeryalleri çok sık kaldırdığı öğrenildi. Soy 
geçmişinde de özellik saptanmadı. Hastanın başvuru anında tansiyon (TA) 140/70 
mm/Hg, EKG’si normal sinüs ritmindeydi. Nörolojik muayenesinde hastanın bilinci 
açık, koopere ve oryante idi. Kranial sinir muayenesi normaldi. Ense sertliği veya 
meningeal irritasyon bulgusu saptanmadı. Kas güçleri sağda 4/5. Konuşma başlangıçta 
akıcı, anlaması tamdı.  Serebellar sistem muayenesinde sağ ekstremite ataksisi vardı. 
Taban cildi refleksi sağda lakayt alındı  okuyamadığını  ifade etmesi üzerine yapılan 
değerlendirmede aleksi ve agrafisi saptandı. Eşlik eden  akalkuli,  anomisi de detaylı 
nörolojik muayenesinde tespit edildi ancak sağ-sol dezoryantasyonu ve parmak agnozisi 
yoktu.  Acil serviste çekilen difüzyon ağırlıklı magnetik rezonans görüntülemesinde 
(diff MRG) ve Beyin bilgisayarlı tomografi sinde (BT) sinde akut patoloji saptanmadı. 
İlk 3 saat içinde olduğundan trombolitik tedavi verildi.  Karotis+ beyin BT angio’sunda 
Sol ICA bulbustan itibaren 25 mmlik segment sonrası supraklinoid ICA düzeyine kadar 
uzun segmentte total oklüde olarak izlenmiştir. Supraklinoid  segment ICA da damar 
içerisinde lineer uzanım gösteren trombüs materyali mevcuttu. İnternal karotis arter 
diseksiyonu (ICAD) tanısı aldı.

Hasta ailenin de isteği üzerine il dışı ileri bir merkeze  sevk edildi. Bu vaka sunumuyle 
genç yaş serebrovasküler olaylarda (SVO) karotis disseksiyonunu  da mutlaka akla 
getirilmeli ve dışlanmalıdır. Bu nedenle acile getirilen ilk 3 saat içindeki hastalarda 
özellikle 55 yaş ve altında acil BT ve BT-angio rutinde yapılmalıdır.
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EP8 İSKEMİK İNME İLE PREZENTE OLAN METASTATİK AKCİĞER KANSER OLGUSU

AZAMAT MİRALİ , FATOŞ DAĞDELEN , HACI ALİ ERDOĞAN , VİLDAN AYŞE YAYLA 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ

AMAÇ: İnme etiyolojisinde diğer majör risk faktörlerinin yanı sıra maligniteler de yer 
almaktadır. Maligniteler nadiren iskemik inme ile prezente olabilmektedir. Kliniğimize 
görme bozukluğuyla başvuran 65 yaşında hastanın yapılan tetkiklerinde iskemik inme 
geçirdiği saptandı.Burada iskemik serebrovasküler hastalık ile prezente olan kardiyak 
metastaz saptanarak akciğer kanseri tanısı alan bir olgu sunuldu.
 
OLGU: 65 yaşında erkek hasta görme bozukluğu şikayetiyle kliniğimize başvurdu. 
Nörolojik muayenesi sağ homonim hemionopsi dışında doğaldı. Kranial difüzyon MR 
görüntülemesinde sol oksipital lob kortiko-subkortikal alanda difüzyon kısıtlanması 
izlendi. Öyküsünde hipertansiyon ve 1 ay önce geçirilmiş iskemik serebrovasküler 
hastalık mevcuttu. 1 ay önce geçirilmiş inme etiyolojisine yönelik tetkiklerinde anlamlı 
bir bulgu olmaması nedeniyle tetkikleri tekrarlandı. Yapılan rutin incelemelerinde; 
sedimantasyon hızı 92 mm/saat, CRP 21 mg/L, LDL 119 mg/dL saptandı. EKG sinüs 
ritmindeydi, kranial MR anjiyografi görüntülemelerinde damar yapılarında özellik 
gözlenmedi. Transtorakal ekokardiyografide (TTK) EF% 60, sol atrium çapı 37 mm 
idi, anlamlı bir bulgu rapor edilmedi. İleri tetkik olarak 24 saatlik ritim holter ve 
transözofagiyal ekokardiyografi (TEE) yapıldı. TEE’de sağ üst pulmoner venden sol 
atriyuma doğru uzanan 26x28mm boyutlarında hiperekojen hareketsiz, kenarlarında 
bir kaç adet fibriler hareketli yapı olan kitle imajı (miksoma?, trombüs?, kanser?) 
izlendi. Kardiyoloji konsültasyonunda posterior duvar kitlelerinin malignite eğiliminin 
fazla olduğu belirtilmesi üzerine metastaz ve invazyon açısından tetkik edilen 
hastanın toraks BT’de sağ akciğer üst lobda, üst lob bronşu oblitere eden 85x81 mm 
boyutlarında kitlesel konsolidasyon görünümü izlendi. İskemik inmeyle kliniğimize 
başvuran ve metastatik akciğer kanseri tanısı alan hasta göğüs hastalıkları birimince 
takibe alındı.
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SONUÇ: Kanserler genel olarak hiperkoagülabiliteye yatkınlık yaratarak iskemik inmeye 
neden olmaktadır. İki kez iskemik inme geçiren bu hastada TTE normal bulunmuş ancak 
hipertansiyon ve sigara dışında risk faktörü olmayan hastada ileri tetkik planlanmıştır. 
Kardiyoembolik düşünülerek TEE istenen hastada izlenen kitlenin metastaz olması 
ve buradan emboli atması nöroloji pratiğinde sık görülen bir durum değildir. Kalbin 
metastatik tümörleri primer tümörlerden 20-40 kat fazla görülmektedir. Kalp 
metastazları genel popülasyonun %0,7-3,5’un da görülür. En sık perikardiyal tutulum 
görülür, miyokardiyal ve endokardiyal tutulum nadirdir. Hastamızda olduğu gibi, nadir 
olgularda kalp metastazı hastalığın ilk bulgusu olabilir. 
 
YORUM: İnme etiyolojisinde risk faktörleri ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, birden fazla 
inme ile başvuran özellikle ileri yaşta hastalarda ileri tetkiklere etiyoloji aydınlatılıncaya 
kadar devam edilmelidir. Nadir görülmekle birlikte metastatik kardiyak kitleler akla 
gelmeli, laboratuvar incelemeleri bu gözle değerlendirilmelidir. 
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EP9 INTRACEREBRAL HEMATOMA AT THE BASAL GANGLİA FOLLOWİNG LUMBAR 
PUNCTURE

ÜNAL ÖZTÜRK , PINAR AYDIN ÖZTÜRK , AHMET ADIGUZEL 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Background: In patients with normal pressure hydrocephalus (NPH), lumbar puncture 
(LP) is an effective method for assessing both the diagnosis as well as the possible 
efficacy of ventriculoperitoneal shunting based on symptom improvement. However, it 
should be considered that there exists a low risk of complications and that these risks 
may result in morbidity and mortality. We present a patient who developed hematoma 
in the basal ganglia following LP.

Case Description: A 56-year-old man presented with progressive dementia, ataxia, 
and urinary incontinence for 8 months. The patient received LP. He had no history 
of coagulopathy and had NPH findings on cranial magnetic resonance imaging. On 
the second day after LP, he complained of headache and had left hemiparesis, and 
intracerebral hematoma was observed posterior to the lentiform nucleus.

Conclusions: Although intracerebral hematoma after LP is one of the rare complications 
to be more cautious about, particularly in patients with a history of chronic disease or 
chronic changes in imaging, a history of previous cerebrovascular events and recurrent 
LPs with probably less cerebrospinal fluid drainage should be planned. Moreover, 
it should be considered that intracerebral hematoma may develop in patients with 
clinical deterioration, and good clinical follow-up is required.
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EP10 AKUT İNMEDE RİSK FAKTÖRÜ VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ İLE MAGNEZYUM

ÜNAL ÖZTÜRK , PINAR AYDIN ÖZTÜRK , MUHAMMET ASENA , AHMET ADIGÜZEL 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Amaç: Serebrovasküler olay önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. 
Serebrovasküler hastalıkların değiştirilebilen nedenlerinin belirlenmesi serebrovasküler 
olayın engellenmesi ve/veya morbidite ve mortalitenin azaltılmasında önem arz 
etmektedir. Magnezyumun hayvan modellerinde nöroproteksiyon sağladığına dair 
kanıtlar olsa da, serebrovasküler olay sırasında magnezyum etkinliğine dair sınırlı 
klinik kanıt bulunmaktadır. Bu çalışma ile serebrovasküler olayda magnezyumun 
değiştirilebilir bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi ve mortalite üzerine etkisinin 
olup olmadığının araştırılması planlandı.

Yöntem: Retrospektif olan çalışmamıza 1203 hasta dahil edildi. Hastalar serebrovasküler 
olay ve kontrol olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların magnezyum düzeyleri yatışın 
birinci gününde ölçüldü. Çalışmaya hastaların yaşı, cinsiyeti, serum magnezyum düzeyi, 
hipertansiyon/diyabet varlığı ve hastaların son durumu dahil edildi.

Bulgular: Hastaların %52.7’si erkek, %47.3’ü kadındı. Serebrovasküler olay grubunda 
E/K:0.94 olarak bulundu. Serebrovasküler olayın %26,7’si hemorajik serebrovasküler 
olay, %73,3’ü iskemik serebrovasküler olay olarak takip edilmiştir. Kontrol grubu ortalama 
serum magnezyum düzeyi 2,28 mg/dL, serebrovasküler olay grubu için ortalama 1,87 
mg/dL’ydi. Kontrol grubunda diyabet oranı %5.6, serebrovasküler olay grubunda 
diyabet oranı %11.5 olarak saptanmıştır. Kontrol grubunda hipertansiyon oranı %54.8, 
serebrovasküler olay grubunda hipertansiyon oranı %60.9 olarak saptanmıştır. Kontrol 
grubunda mortalite oranı %1,6 iken serebrovasküler olay grubunda mortalite oranı 
%20.8 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Serebrovasküler olay hastalarında erkek cinsiyet oranının literatürlerden düşük, 
hemorajik serebrovasküler olay oranının literatürlerden yüksek olarak saptanması 
dikkat çekici bir özellikti. Düşük serum magnezyum düzeyinin serebrovasküler olay 
için bir risk faktörü olabileceği ancak tek başına mortalite üzerine etkisi olmadığı 
gözlenmiştir. Diyabetes mellitus ve hipertansiyonun serum magnezyum ile ilişkisinin 
olmaması, serebrovasküler olay hastalarında mortalitenin literatürlerden düşük oranda 
saptandığı elde edilen diğer verilerdir. 
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EP11 BİLATERAL MEDİAL TEMPORAL LOB ENFARKTI İLİŞKİLİ GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ 
OLGUSU

GÜLŞAH ZORGÖR , MİNA ÜZÜLMEZ , SERAP RUKEN TEKER , AYSUN SOYSAL 
 
BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

GİRİŞ: Geçici global amnezi (GGA),1-24 saat süren bilinçte ya da bilişsel işlevlerde 
herhangi bir değişimin eşlik etmediği, ani başlangıçlı çoğunlukla anterograd bazen de 
retrograd amnezi şeklinde prezente olan klinik bir sendromdur.  Vasküler süreçler, 
migren, emosyonel stres, venöz konjesyon sorumlu  mekanizmalar olarak gösterilse 
de kesin patofizyolojisi net değildir. Mekanizması belirsiz olsa da difüzyon ağırlıklı 
manyetik rezonans (DWI) çalışmaları, GGA’nin gecikmiş bir hipokampal iskemi 
temelinde oluştuğunu göstermektedir. Bu vakada GGA kliniğiyle başvuran, semptom 
başlangıcı  üzerinden saatler sonra tekrarlanan DWI çekimlerinde saptanan bilateral 
medial temporal lob iskemili bir olgu sunulacaktır.
 
OLGU SUNUMU: 60 yaş, kadın hasta, acil servise gün içinde aniden başlayan ne 
yaptığını hatırlayamama hali ve sürekli aynı soruları tekrarlama şikayetleri ile başvurdu. 
Şikayetlerinin başlamasının üzerinden yaklaşık 2 saat geçmiş olup tamamen düzelmişti. 
Özgeçmişinde hipotiroidi dışında özellik olmayıp şikayetleri başlamadan birkaç saat 
önce başlayan ve analjezikle hafifleyen baş ağrısı öyküsü vardı.  40 yıldır günde 1 paket 
sigara kullanım öyküsü olan hastanın Levotiroksin dışında düzenli bir ilaç kullanımı 
yoktu.

Fizik muayenesinde kan basıncı 110/80mm-Hg, nabız 76, ateş 36.3C idi. Nörolojik 
muayenede uyanık,  koopere ve oryante idi. Konuşması doğal olup kranyal sinir 
muayenesi normaldi. Herhangi bir motor zaafı ya da duysal defisiti yoktu. Kısa ve uzun 
dönem hafızası normaldi.
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Rutin kan incelemelerinde LDL yüksekliği dışında özellik yoktu. Beyin BT ve DWI 
incelemesinde herhangi bir lezyon görülmedi. Elektroensefalogramda epileptiform 
aktiviteye rastlanmadı. Başvurusundan 6 saat sonra tekrarlanan difüzyon MR’da sağ 
temporal bölgede noktasal difüzyon kısıtlılığı görüldü. Başvurusunun 15.saatinde 
çekilen ve T1,T2 T2 FLAIR ve DWI sekanslarını içeren incelemede sağ temporal bölgede 
görülen noktasal iskemiye ek olarak sol temporalde de noktasal difüzyon kısıtlılığı 
görüldü. Beyin ve boyun MRangio incelemesi normaldi.  Transtorasik ekokardiyografi  ve 
ritm holter incelemeleri normaldi . İnmeye yönelik yapılan incelemelerinde herhangi 
bir anormallik saptanmayan hasta antiagregan tedavi ile taburcu edildi.

TARTIŞMA: Geçmişte yapılan çok sayıda DWI çalışmasında GGA’lı hastaların çoğunda 
hiçbir lezyon bulunamamış olmasına rağmen, son yapılan çalışmalarda DWI ile 
saptanabilen lezyonu olan GGA hastalarının prevalansının semptomların başlamasından 
sonra yapılan seri çekimler sayesinde oldukça yüksek olduğu gösterilmiştir. Özellikle 
12-72. Saatler arasında yapılan çekimlerde iskemik lezyonlar gözlenmiş olup altta yatan 
mekanizmanın akut fokal bir serebral iskemiden ziyade gecikmiş bir iskemik hadise 
olduğunu göstermektedir.



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

42

EP12 KOMPLEKS GÖRSEL HALÜSİNASYONLARIN EŞLİK ETTİĞİ OKSİPİTAL LOB 
ENFARKTI: İKİ OLGU SUNUMU

CANSU KIZILTO GÜLER , UFUK EMRE 
 
ISTANBUL EGİTİM VE ARASTİRMA HASTANESİ

GİRİŞ: Göz, optik sinir, kiazma, optik traktus, optik radyasyon veya görsel korteksin 
herhangi bir lezyonuna bağlı görme kaybı veya görme keskinliği kaybı olan hastalarda 
görsel halüsinasyonlar izlenebilir. Vizuel kaybı olan, normal bilinç düzeyinde,  psikiyatrik 
hastalığı olmayanhastalarda kompleks, canlı, tekrarlayıcı vizuel halüsinasyonlar 
1760 yılında Charles Bonnet  tarafından tanımlanmış ve 1967 yılında Charles Bonnet 
Sendromu olarak isimlendirilmiştir. 
Bu yazıda, oksipital enfarktı takiben homonim hemianopsi alanında görsel 
halüsinasyonları olan iki olguyu sunmayı amaçladık.

OLGU 1: 81 yaşında kadın hasta ani gelişen baş ağrısı ve bulanık görme şikayetleri 
ile hastanemiz acil servisine  başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon, diyabet, astım, 
koroner arter hastalığı, atrial fibrilasyon mevcuttu. Nörolojik muayenesinde sağ 
homonim hemianopsi dışında özellik yoktu. Çekilen diffüzyon ağırlıklı görüntülemede 
(DAG) sol oksipital lobda akut enfarktla uyumlu sinyal artışı izlendi. Akut iskemik inme 
nedeniyle kliniğimize  interne edilen hasta kliniğinin üçüncü gününde  görme defektinin 
olduğu bölgeye uyan görme alanında,  koşturan çocuklar, başı olmayan askerler 
şeklinde renkli  imajlar gördüğünü ifade etti. Mini mental test puanı 23 olan  hasta 
bu görüntülerin gerçek olmadığının farkındaydı. EEG tetkikinde epileptiform aktivite 
izlenmedi. Taburculuk sonrası hastanın görsel halüsinasyonları azalarak iki ay içerisinde 
tamamen kayboldu. 

OLGU 2: 65 yaş kadın hasta  sol gözde bulanık görme şikayeti ile hastanemize başvurdu. 
Özgeçmişinde hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı mevcuttu. Nörolojik 
muayenesinde sol homonim hemianopsi dışında özellik yoktu. Çekilen diffüzyon 
ağırlıklı görüntülemede (DAG) sağ oksipital lobda akut enfarktla uyumlu sinyal artışı 
izlendi. Akut iskemik inme tanısıyla  kliniğimize interne edilen hastanın kliniğinin 
ilk gününde  hemianopsi olan görme alanında renkli çiçekler şeklinde görsel 
halüsinasyonları oldu.  Mini mental test puanı 25 olan hasta, bu  görüntülerin gerçekte 
olmadığının  farkındaydı. EEG tetkikinde fokal epileptik aktivite lehine değerlendirilen, 
fronto-temporal alanda 2 sn süreli keskin yavaş dalga aktiviteleri izlendi. Birkaç gün 
içinde halüsinasyonları renksiz dalgalanmalar şeklinde çizgilere dönüşen  hastanın takip 
ve tedavisi devam etmektedir. 

SONUÇ: Bu olgu sunumlarında oksipital lob enfarktlarında görsel halüsinasyonların 
sanılandan daha yaygın olduğu bilincini artırmayı amaçladık. Sonuç olarak oksipital lob 
enfarktı saptanan  hastalarda görsel halüsinasyonlar özellikle sorgulanmalıdır.
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EP13 İSKEMİK STROKE İLE PREZENTE OLAN FABRY VAKASI

HATİCE VARLIBAŞ , HACI ALİ ERDOĞAN , GÜLHAN YILDIRIM , VİLDAN YAYLA 
 
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

GİRİŞ: Fabry hastalığı, α-galaktozidaz A genindeki (α GLA) mutasyondan kaynaklanan, 
X’e bağlı resesif geçişli bir lizozomal depo hastalığıdır. Enzim eksikliğinden dolayı 
glikosfingolipidler tüm dokularda ve özellikle vasküler endotelde birikerek ilerleyici 
organ yetmezliklerine neden olur.  Hastalığın progresyonu sonucu erişkin dönemde 
renal ve kardiyak fonksiyon bozuklukları, inme ve periferik sinir hasarı gibi nörolojik 
komplikasyonlar gelişir.  Genç akut iskemik inme ile başvuran etyolojik incelemeler 
sonucu nadir görülen Fabry Hastalığı tanısı alan olgu sunuldu.

OLGU: Sağ tarafta güçsüzlük ve konuşma bozukluğuyla başvuran 47 yaşında erkek 
hastanın tıbbi özgeçmişinde hipertansiyon dışında özellik yoktu.  Semptomlarının 
30. dakikasında değerlendirilen hastanın muayenesinde bilinci açık, kooperasyon 
ve oryantasyonu tam idi. Konuşması dizartrikti, sağ nazolabial sulkus silikliği dışında 
kranial sinir muayenesi normaldi. Sağ üst ve alt ekstremitede kas gücü -5/5 hemiparezi 
saptandı. Akut serebrovasküler hastalık (SVH) ön tanısı ile interne edilen hastanın 
kranial BT hemoraji izlenmedi, difüzyon MR görüntülemesinde (DWI) sol MCA 
alanında akut infarkt ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı izlendi. NIH skoru 4 olan hastaya 
semptomlarının 1. saatinde intravenöz trombolitik tedavi uygulandı. Hastanın 24. 
saat NIH skoru ve Modifiye Rankin skoru sıfırdı.  SVH etyolojisine yönelik yapılan 
transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi, intrakranial ve karotis MR anjiografi ve 
24 saatlik ritm holter sonuçları normaldi. Genç SVH olması nedeniyle etyolojiye yönelik 
istenen vaskülit, trombofili testleri negatif sonuçlandı. Paterji testi negatif bulundu. 
Fabry Hastalığına yönelik α-Gal A enzim düzeyi düşük saptanması üzerine yapılan gen 
analizi sonucu Fabry Hastalığı tanısı aldı. Genetik danışmanlık önerilen hastaya enzim 
replasman tedavisi ve asetil salisilik asit 300 mg başlandı.
 
SONUÇ: Fabry hastalığı genç akut iskemik inmenin nadir nedenlerinden biridir. 
Hastalığın erken dönemde teşhis edilerek enzim replasman tedavisinin başlanması 
oluşabilecek irreversbl organ hasarını engelleyebilir. Genç inme tanısı alan olgularda 
Fabry hastalığı ayırıcı tanıda düşünülmeli ve tarama testleri içinde yer almalıdır.
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EP14 IV TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULANAN TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU

EMİNE KARGI 1, HATİCE VARLIBAŞ 1, HACI ALİ ERDOĞAN 1, CEMAL OZAN 
İÇAÇAN 2, VİLDAN YAYLA 1 
 
1 BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ 
2 BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ROMATOLOJİ KLİNİĞİ

GİRİŞ: Takayasu arteriti (TA) daha çok genç kadınlarda görülen, aorta ve ondan ayrılan 
primer dalların öncelikli tutulduğu, görece nadir bir sistemik granülamatöz vaskülittir.
Bu yazıda, genç  kadın hastada iskemik stroke ile prezente olan nadir bir Takayasu 
arteriti olgusu bildirilmiştir.

OLGU: Ani gelişen sağ tarafında güçsüzlük, konuşamama ve söylenenleri anlamama 
şikayetiyle başvuran 16 yaşında kadın hastanın özgeçmişinde kronik hastalık öyküsü 
veya ilaç kullanımı yoktu. Semptomlarının 90. dakikasında değerlendirilen hastanın 
nörolojik muayenesinde;  bilinci açıktı kooperasyon kurulamıyordu, verbal çıkışı yoktu. 
Sağ nazolabial sulkusu silik, sağ üst ekstremitede kas gücü 1/5, alt ekstremitede kas 
gücü 3/5 düzeyinde hemiparezi saptandı. Serebrovasküler hastalık ön tanısı düşünülen 
hastanın kranial BT özellik izlenmedi. Difüzyon MR görüntülemesinde sol MCA üst 
divizyon alanında akut infarkt ile uyumlu lezyon saptandı. Hastanın  kranial ve servikal 
BT anjiografi görüntülemelerinde sol ana karotis arter (CCA) ve internal karotis 
arter oklüde görünümdeydi. Sağ CCA orijin düzeyinde belirgin ince kalibrasyon, sol 
subklavian arterde ileri derecede darlık saptandı.Üst ekstremitede sistolik tansiyon 
değeri ölçülemedi, alt ekstremitelerde 100/80 mm Hg olarak ölçüldü. Girişimsel 
nöroradyoloji birimince değerlendirildi, hastada vaskülitik etyoloji düşünüldüğünden 
trombektomi uygulanmadı. NIHSS: 15 olarak hesaplanan hastaya semptomlarının 2 
saat 45. dakikasında 0,9 mg/kg dozunda intravenöz trombolitik tedavi verildi, 24. Saat 
NIHSS: 11 olarak hesaplandı. Romatoloji birimi ile beraber değerlendirilen hastaya 
Takayasu arteriti ön tanısıyla 3 gün süreyle pulse steroid tedavisi verildi. Vaskülit 
tanısıNa yönelik gönderilen markerlar negatifsaptandı. Hastaya asa 300 mg/ gün ve 
siklofosfamid 750 mg / ay tedavisi başlandı.
 
SONUÇ: Takayasu arteriti daha çok kadın cinsiyetin erken yaş inflamatuar damar 
hastalığı olarak bilinmektedir. Damar inflamasyonu sonucunda, etkilenen damarlarda 
segmental stenoz, okluzyon, dilatasyon ve/veya anevrizma gelişebilir. Hastalığın geç 
tanınması, damar lezyonlarının daha fazla sayıda ve daha ağır şekilde ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır.  Bu nedenle erken tanı ve tedavi hayati öneme sahip olup,  iskemik 
inme etyolojisinde  özellikle genç kadın hastalarda Takayasu arteriti akılda tutulması 
gereken bir patolojidir.
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Üst ekstremitede sistolik tansiyon değeri ölçülemedi, alt ekstremitelerde 100/80 mm 
Hg olarak ölçüldü. Girişimsel nöroradyoloji birimince değerlendirildi, hastada vaskülitik 
etyoloji düşünüldüğünden trombektomi uygulanmadı. NIHSS: 15 olarak hesaplanan 
hastaya semptomlarının 2 saat 45. dakikasında 0,9 mg/kg dozunda intravenöz 
trombolitik tedavi verildi, 24. Saat NIHSS: 11 olarak hesaplandı. Romatoloji birimi ile 
beraber değerlendirilen hastaya Takayasu arteriti ön tanısıyla 3 gün süreyle pulse 
steroid tedavisi verildi. Vaskülit tanısıNa yönelik gönderilen markerlar negatifsaptandı. 
Hastaya asa 300 mg/ gün ve siklofosfamid 750 mg / ay tedavisi başlandı.
 
SONUÇ: Takayasu arteriti daha çok kadın cinsiyetin erken yaş inflamatuar damar 
hastalığı olarak bilinmektedir. Damar inflamasyonu sonucunda, etkilenen damarlarda 
segmental stenoz, okluzyon, dilatasyon ve/veya anevrizma gelişebilir. Hastalığın geç 
tanınması, damar lezyonlarının daha fazla sayıda ve daha ağır şekilde ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır.  Bu nedenle erken tanı ve tedavi hayati öneme sahip olup,  iskemik 
inme etyolojisinde  özellikle genç kadın hastalarda Takayasu arteriti akılda tutulması 
gereken bir patolojidir.
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EP15 KARDİYAK TUTULUMLU HAFİF ZİNCİR AMİLOİDOZUNA BAĞLI AKUT İNME 
OLGUSU

ESRA DEMİR , HESNA BEKTAŞ , OĞUZHAN KURŞUN 
 
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet: Giriş:Hafif zincir amiloidoz;hatalı katlanmış hafif zincirlerin organ ve dokularda 
depolanması ile karakterize klonal plazma hücre hastalıklarından biridir ve böbrek, kalp, 
sinir sistemi, intestinal sistem gibi birçok doku ve organı tutabilir.Amiloidoz özellikle 
neden olduğu hipervizkosite ve kardiyak tutulum sonucu olası serebrovasküler olay 
adına risk teşkil etmektedir.Kardiak tutulumu olan hafif zincir amiodozuna bağlı akut 
inme ile acile servise gelen olgunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: 55 yaşında bayan hasta acil servise ani gelişen bilinç kaybı ve sol tarafta 
kuvvetsizlik şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon ve yeni tanısı konulmuş 
kardiyak amiloidoz olan hastanın tarafımıza başvurusundan iki hafta önce yapılan 
ekosunda sol ventrikül konsantrik hipertrofisi (amiloidoz ile uyumlu) bulguları olması 
üzerine renal ve KİABX yapılmış ve lambda monotipik hafif zincir depozisyon hastalığı 
ile uyumlu olarak değerlendirilmişti. Rektum ve yağ doku biyopsisinde amiloidoz 
saptanmamıştı.Abdomen ultrasonografisinde sağ plevral alanda efüzyon olan hastanın 
kolonoskopisinde internal hemoroid dışında bulgu saptanmamıştı.Tarafımıza olayın 
3.5 saatinde gelen hasta geliş NIHSS skorunun 16 olması ve Beyin BTA’sinde sağ MCA 
M1’de oklüzyon saptanması üzerine trombektomi işlemine alındı. Trombektomi 
sonrası rekanalizasyonu olan hasta postoperatif yoğun bakım ünitesinde takip edildi. 
Genç serebrovasküler hastalık etiyolojisine yönelik yapılan tetkiklerde hemoglobin 
elektroforezi normal olarak raporlandı. Serum immünfiksasyon elektroforezinde alfa-1, 
alfa-2, ve gamma globulin yüksekliği olan hastada IgG Lambda monoklonal gammapati 
saptandı.Transtorasik ekosunda mitral yetmezlik ile ventrikül hipertrofisi saptanan 
hastanın bulguları amiloidozla uyumlu olarak değerlendirildi.Hasta dual antiplatelet 
tedavi ile NIHSS 10 ve mRS 4 olarak taburcu edildi.

Sonuç: Amiloidoza bağlı akut iskemik inme nadir olduğu için ve etiyolojik araştırmada 
akılda tutulması gerektiği için bu olgu sunulmuştur.
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EP16 HIZLI DÜZELTİLEN HİPONATREMİ SONRASI GELİŞEN PONS ENFARKTI

AHMET ADIGÜZEL , ÜNAL ÖZTÜRK 
 
NÖROLOJİ KLİNİĞİ , SBÜ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, DİYARBAKIR

Nöroloji pratiğinde hiponatreminin hızlı düzeltilmesi sonrası beyin sapında ak madde 
yolaklarında demiyelizasyonun gelişmesine bağlı santral pontin myelinolizis (SPM) 
tablosu nadiren görülebilmektedir. Bu olguda litaratürde daha önce görmediğimize 
hızlı düzelen hiponatermi sonrası gelişen pons enfarktını sunmayı amaçladık. 58 
yaşında bayan hasta acile 2 gündür devam eden diare, kusma ve oral alımda azalma 
nedeniyle geldi. Acile geldiğinde hastanın bilincinin laterjik, kooperasyonun kısmen 
kısıtlı olmasından dolayı çekilen beyin BT ve diffüzyon MR da akut patoloji izlenmedi. 
Diğer yandan yapılan biyokimya tetkiklerinde üre 139 mg/dL, kreatinin 5.22 mg/dL,  
eGFR 8 ml/dk, Na:121 mmol/L tespit edildi. Hastanın hipertansiyon, hipotiroidi, koroner 
arter hastalığı, tip 2 diabet öyküsü vardı ancak düzenli ilaç kullanımı yoktu. Hastanın 
önceki testlerine bakıldığında yaklaşık 2 yıldır böbrek fonksiyon testlerinin (BFT) sınırda 
yüksek olduğu görüldü. Hasta akut böbrek yetmezliği (ABY), hiponatremi tanıları ile 
dahili yoğun bakıma yatırıldı. Yatışının 2. gününde yapılan medikal desteğe rağmen 
BFT düzelmemesi nedeniyle hasta hemodiyalize alındı. Aynı gün çalışılan biyokimya 
tetkiğinde  Na:149 mmol/L olarak geldi. Hastanın takiplerinde kliniğinde gerileme, 
bilinçte kapanma, ağrılı uyaranlara yanıt vermemesi ve solunum güçlüğü gelişti. 
Komatöz bir halde mekanik ventilatöre bağlantı. Tarafımızca yeniden değerlendirilen 
hastanın bilinç koma, ışık ve kornea reflekslernin olmadığı, tetraplejik olduğu görüldü. 
Çekilen diffüzyon MR da ponsda akut iskemi ile uyumlu diffüzyon kısıtlaması izlendi. 
Takipleri esnasında monitorize olan hastada kardiyak aritminin gelişmediği teyit 
edildi.  Bu vakada ABY nedeniyle ilk defa hemodiyalize alınan ve hiponatreminin hızlı 
bir şekilde düzeltilen sonrasında pons enfarktı gelişen bir hastayı takdim ettik. Elektrolit 
ve metabolik imbalansın serebrovasküler açıdan ne kadar önemli olduğu vurgulamak 
istedik. Bilindiği üzere olası SPMden korunmak için hiponatremi 24 saatte 10 mmol/L 
saati geçmeyecek şekilde düzeltilmelidir. Bunun dışında nöroloji pratiğinde hiponatremi 
yönetimiyle ilgili herhangi başka bir yöntem pek kullanılmaz.  Litaratüre baktığımızda 
hızlı düzelen hiponatremi sonrası gelişen akut iskeminin fizyopatolojik mekanizması 
kesin olarak bilinmemektedir. Olası mekanizmalardan biri endotelyel hücrelerdeki 
osmotik değişiklikler sonucu kompleman ve diğer sitotoksik plazma komponentlerinin 
mikrovasküler hasara neden olması. Diğer bir olasılık ise, hiponatreminin düzeltilmesi 
sırasında hücrenin su kaybıyla birlikte sodyum ve potasyumun hücre içine girmesinin 
hücre içi katyon konsantrasyonunun arttırması sonucu inflamatuar sitokinlerin vasküler 
staza neden olmasıdır. Hemodiyalize bağlı serebrovasküler komplikasyonlar  genellikle 
kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda görülür.  Bununla ilgili 2015 de L Cherian 
ve ark. yaptığı bir çalışmada hemodiyalize giren KBY olan hastalar 3 yıl izlenmiş, 34 
hastada akut serebrovasküler hastalık (27 stroke, 7 TİA) dializ esnasında veya hemen 
sonrasında gelişmiştir. Bu grupta ki 2 hastada hiponatremi tespit edilmiştir. Hiponatremi 
gelişenlerde ve özellikle bu duruma eşlik eden BFT bozuk olan hastalarda akut stroke 
açısından daha temkinli multidisipliner bir yaklaşım içinde olunmalıdır. Ayrıca deneysel 
düzeyde fizyopatolojik mekanizmayı aydınlatacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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EP17 PONS ENFARKTINA BAĞLI GELİŞEN İZOLE PERİPERİK FASİYAL PARALİZİ

TÜRKAN ACAR , SENA BONCUK , YEŞİM GÜZEY ARAS 
 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

GİRİŞ: İzole yedinci sinir felci çoğunlukla , fasial sinirin bir takım sebeplerle etkilenmesine 
ve  inflamasyonuna bağlı olarak gelişir ve Bell’s palsy olarak adlandırılır. Hastalarda 
ani gelişen tek taraflı periferik tipte fasial paralizi mevcuttur. Aynı taraftaki gözde 
lagoftalmi ve nazolabial olukta silinme izlenir. Nadir olarak periferik fasial paralizi 
bulgusu ile gelip pons seviyesinde fasial sinir nucleusunu etkileyen laküner enfarktlar 
saptanabilir. Biz burada periferik fasial paralizi bulguları ile acil servise başvuran ve 
pons enfarktı ile kliniğimizde takip edilen hastadan bahsedeceğiz.

OLGU: 71 yaş kadın hasta bir gün önce ani gelişen ağızda sola kayma ve 
sağ göz kapağını kapatamama şikayeti ile acil servise başvurmuş. Nörolojik 
muayenesinde  sağda lagoftalmus , sağda nazolabial olukta silinme dışında patolojik 
bulgu yoktu.  Nörogörüntülemelerinde beyin BT’de akut santral patoloji izlenmedi.  
Diffusion MRI’da sol frontal lobta, sağ frontal lobta, sol corona radiatada ve pons sağ 
yarımında fasial sinir nuclusunda akut laküner difüzyon kısıtlılığı izlendi. Hasta iskemik 
stroke tanısı ile antiagregan tedavisi düzenlenerek takibe alındı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Fasial paralizinin çok büyük bir kısmını Bell’ palsy oluşturmaktadır. 
Nadir olarak fasial sinir nucleusunda olan enfarktlar da periferik fasial paralizi kliniğinde 
karşımıza çıkabilir. Diffusion MRI böyle hastalarda tanı koymakta oldukça etkilidir. Bizim 
hastamızda klinik başladıktan yaklaşık 24 saat sonra acil servis başvurusu vardı. Diffusion 
MRIda multiple enfarktlar izlendi. Pons sağ yarımındaki enfarkta bağlı olarak sağ yüz 
yarımında periferik tipte fasial paralizi ve bilateral frontal lob ve sol corona radiatadaki 
laküner enfarktlara bağlı ise sağ üst ve sol alt ekstremitede parezisi mevcuttu.

Sonuç olarak, periferik fasial paralizi kliniği ile tarafımıza başvuran hastalarda nadir 
olarak pons enfarktı saptanabileceğini de göz önünde bulundurmak gereklidir.



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

49

EP18 ALTEPLAZ TEDAVİSİ SONRASI PAREZİSİYLE BİRLİKTE İŞİTME KAYBI DA DÜZELEN 
İSKEMİK İNME OLGUSU

AHMET TÜFEKÇİ 1, EMİNE DEMİR 2, ENGİN DURSUN 2, TUĞBA UYAR 1 
 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, 
RİZE 
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KULAK BURUN BOĞAZ 
HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, RİZE

Alteplaz, akut iskemik inme, akut miyokard enfarktüsü ve akut masif pulmoner emboli 
tedavisi için onaylanmış bir doku plazminojen aktivatörüdür. Bu tedavinin santral retinal 
arter tıkanıklığı ve akut ve kronik sensorinöral işitme kaybı hastalarında onaylanmamış 
olsa da etkili olabileceğini destekleyen çalışmalar mevcuttur. 

52 yaş kadın hasta sağ tarafta güçsüzlük şikayeti ile acil servisimize başvurdu. 
Başvurusunda NİHH skoru 6 olan hastanın çekilen beyin BT’de akut lezyon saptanmadı. 
Özgeçmişinde meme kanseri ve sağ kronik sensorinöral işitme kaybı mevcuttu. Beyin 
BT çekimi sonrası NİHH skoru 4 olan ve şikayetinin başlangıcının birinci saatinde olan 
hastaya intravenöz 90 mg alteplaz uygulandı. 24 saat sonrasında yapılan muayenesinde 
NIHH skoru 0 idi. Hastanın işitme kaybının geçtiğini belirtmesi üzerine hastaya yeni saf 
ses odyometri testi yapıldı ve eskiden 45 dB olan işitme seviyesinin 18 dB’e gerilediği 
gözlendi.  

Akut iskemik inme nedeni ile alteplaz tedavisi uygulanıp işitme kaybı düzelen 
literatürdeki ilk olguyu sunmaktayız. Sensorinöral işitme kaybında alteplaz tedavisinin 
etkili olabileceğini destekleyen az vaka içeren sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu 
çalışmalarda alteplaz tedavisinin akut sensorinöral işitme kaybı olgularında %75-94, 
kronik sensorinöral işitme kaybı olgularında ise %57-100 arasında fayda sağladığı 
gösterilmiştir. Literatürde akut miyokard enfarktüsü nedeni ile alteplaz tedavisi 
uygulanan ve kronik işitme kaybı düzelen olgu dışında olgu sunumuna rastlanmamıştır. 
Sensorinöral işitme kaybı hastalarında alteplaz tedavisinin etkinliğinin değerlendirildiği 
geniş serili randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

50

EP19 ESANSİYEL TROMBOSİTOZA SEKONDER SİNÜS VEN TROMBOZU

AYŞE BETÜL ACAR , HALE ZEYNEP BATUR ÇAĞLAYAN , YUSUF SAVRUN , BİJEN NAZLIEL 
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTENESİ
ESANSİYEL TROMBOSİTOZA SEKONDER GELİŞEN SİNÜS VEN TROMBOZU
 
GİRİŞ: Sinüs ven trombozu , tüm inmelerin yaklaşık %0.5’inden sorumlu tutulmaktadır(1). 
Kesin bir veri olmamakla birlikte yıllık insidansı milyonda 3-5 olarak bildirilmektedir. 
Sinüs ven trombozu olgularının yaklaşık %85’inde protrombotik bir risk faktörü veya 
doğrudan sinüs ven trombozuna neden olan bir durum vardır. Protrombotik olaylar 
dışında infeksiyonlar, inflamatuar hastalıklar, ilaçlar (OKS, asparaginaz), kafa travması, 
lomber ponksiyon sinüs ven trombozu gelişimine  neden olabilir.

OLGU: Bizim olgumuzda 20 yaşında erkek hasta , bilinen esansiyel trombositoz ile 
dış merkezde takipli olup baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hasta  Ağustos 2018 ‘de 
sıkıştırıcı tarzda baş ağrısı ve boyun ağrısı nedeniyle dış merkez  nörolojiye başvurmuş 
ve kraniyal manyetik rezonans görüntüleme yapılmış . Venöz sinüs trombozu olduğu 
söylenerek  hastaya enoksaparin 2*0.4 mililitre , asetozolamid 2*250 miligram 
tablet  başlanmış. Daha önceden kullanmakta olduğu tromboredüktin tedavisinin 
devamı önerilmiş. Hastanın platelet değeri normal sınırlara inmesi üzerine daha önce 
başlanan asetilsalisilikasit 100 miligram tedavisi kesilmiş. Hastanın şikâyetlerinin 
azalması üzerine taburcu edilmiş. 18.12.2018 tarihinden itibaren hastanın tekrar baş 
ağrısı başlamış.  Sol frontotemporal bölgede, sıkıştırıcı karekterde ağrısı vardı. VAS 
skoru 8-9 olarak değerlendirldi.  Baş ağrısına bulantı , kusma , fotofobi , fonofobi  ve 
osmofobi eşlik etmiyormuş. Hastanın ağrıları hareketle artmıyor, uzandığı zaman 
ise şiddetleniyormuş. Görme kaybı , çift görme eşlik etmiyormuş. Hastanın yapılan 
nörolojik muayesinde bilinci açık, koopere ve  oryanteydi.  Pupiller  izokorik, ışık refleksi 
bilateral direkt ve indirekt alınıyordu. Bilateral  görme alanı doğal ,görme keskinliği 
20/25 , renkli görmesi doğaldı. Her iki göz dibinde de grade 2 papil ödem mevcuttu ve 
kemozisi vardı.  Hastaya kraniyal bilgisayarlı tomografi çekildi ve venöz tromboz şüphesi 
uyandıracak şekilde sinüs rekti  hiperdens , dolgun görünümdeydi. Hastaya kraniyal 
manyetik rezonans ve venografi görüntüleme yapıldı. Süperior ve inferior sagittal sinüs, 
sinüs rektusta ,  konfluen düzeyi ile her iki transvers sinüs, sigmoid sinüs ve  her iki 
juguler vende akım sinyali izlenemedi. Bu düzeylerde süperior ve inferior sagittal sinüs 
ile konfluens düzeyi, transvers sinüste daha belirgin olmak üzere lümen içi trombüs 
materyallerine ait sinyal değişiklikleri dikkati çekti. Tariflenen tromboze venöz yapıların 
komşuluğunda kollateral vasküler yapılar dikkati çekti. (Şekil 1) Hastanın tedavisi 
enoksoparin 2*0.6 mililitre  , asetozolamid  4*250  miligram tablet  olarak düzenlendi. 
Hastadan vaskülit paneli , trombofili paneli , ana, antids dna, antifosfolipit antikorları, jak 
2 mutasyonu çalışıldı. Hasta esansiyel trombositoz nedeniyle iç hastalıklarına konsülte 
edildi. Kemik iliği biyopsiis tekrarlandı ve materyal esansiyel trombositoz ile uyumlu 
geldi. Hastanın Jak2 mutasyonu pozitifti. İç hastalıkları tarafından interferon tedavisi 
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başlandı. Hastanın takiplerinde mevcut tedavisiyle baş ağrısı şikayetleri geriledi. Hasta 
GÜTF Nöroloji serebrovasküler polikliniğinde takibe alındı.

TARTIŞMA: Sinüs ven trombozu olan hastalarda etyolojik nedenin göstermesi 
önemlidir. Etyoloji araştırılırken trombofilik nedenler de mutlaka çalışılmalıdır. Esansiyel 
trombositoz da tromboz riskini arttıran hastalıklardan biridir.  Esansiyel trombositozlu 
hastalarda trombohemorajik komplikasyon sık görülmesine rağmen ; sinüs ven 
trombozu nadir olarak görülür.(2) esansiyel trombositozda sağkalım yaklaşık 20 
yıl olarak bildirilmiştir. Bu süre 60 yaş altında 33 yıla kadar uzayabilmektedir. JAK2 
mutasyonu sağkalımı etkilemediği gösterilmiştir. (3)Lösemik transformasyon riski 20 
yılda %5’tir. Esansiyel trombositozlu olgularda ölüm nedenleri en sık tromboz  %26, 
lösemi %8, kanama %1 nedeni iledir. Sinüs ven trombozu , esansiyel trombositozun 
nadir ama ciddi bir komplikasyonudur.
 

KAYNAKÇA:
1. Cerebral Venous Thrombosis Headache Amit Mehta1 & Julius Danesh1 & Deena 
Kuruvilla1 # Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019
2. Pavithran K et al – Dural sinus thrombosis in essential thrombocythemia (Case Rep 
Clin Pract Rev, 2003; 4(3): 212-213)
3. CME Information: Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2017 update 
on diagnosis risk-stratification and management
 

Şekil 1
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EP20 ATİPİK NÖROLOJİK BELİRTİLERİ VE LEZYONLARI OLAN BİR OLGUDA 
STEREOTAKSİK BEYİN BİYOPSİSİ NE KADAR YARDIMCI OLABİLİR?

SEHER SEZİN YILMAZ 1, ÖZLEM AYKAÇ 1, DEMET İLHAN ALGIN 1, ZÜHTÜ ÖZBEK 2, 
FUNDA CANAZ 3, ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR 1 
 
1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 
3 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Giriş: Primer santral sinir sistemi vasküliti (PSSSV), beyin ve spinal kordu etkileyen, 
nadir görülen ve henüz iyi anlaşılamamış bir hastalıktır. İntrakranial damarlarda 
çoğunlukla da leptomeningeal ve parankimal arterlerde inflamasyon, yıkım ve nekroz 
ile karakterizedir. Damar duvarındaki inflamasyon ve nekroz; immun komplekslerin 
birikmesi ve hücre aracılı immünitenin sonucu olarak düşünülmektedir. Klinik oldukça 
değişkenlik göstermektedir. Uzun süren başağrısı, fokal nörolojik bulgular, epileptik 
nöbetler görülebilmektedir. Tanı için spesifik bir test bulunmamakla birlikte beyin 
omurilik sıvısı incelemeleri ve serebral anjiografi, doku tanısı PSSSV tanısı ve ayırıcı 
tanı için önemlidir. Uzun süredir atipik nörolojik belirtilerle izlediğimiz olgumuzu klinik 
bulgular ve tanı sürecinin tartışılması amacıyla sunmak istedik.

Olgu: Daha önce bilinen bir hastalık öyküsü olmayan ancak 5 yıldır aralıklı çift görme, 
baş dönmesi, baş ağrısı, dengesizlik, unutkanlık ve nöbet geçirme şikayetleri olan 34 
yaşında erkek hasta peltek konuşma ve dengesizlik şikayeti ile acil servise başvurdu. 3 
yıldır epileptik nöbet öyküsü mevcuttu. Levetirasetam 1000 mg/gün kullanmaktaydı. 
5 yıl önce benzer nörolojik şikayetlerle başvurduğu ilk atağında ADEM ön tanısıyla 
pulse intravenöz (IV) metilprednizolon tedavisi verildi ve hastanın nörolojik muayenesi 
tam düzeldi. İki kez iskemik inme ön tanısıyla yatırılan hastada vaskülit düşünüldü ve 
biyopsi önerildi. Ancak hasta biyopsiyi kabul etmedi ve verilen tedaviyi kullanmadı. 
Nörolojik muayenesinde sağ alt kuadranopsi ve ataksi mevcuttu. Kranial MRG’sinde 
bilateral parietal ve frontal lobda, beyin sapından serebellar pedinküllere uzanan ve sağ 
temporal lob beyaz cevherde silik kontürlu kitle etkisi göstermeyen hiperintens alanlar 
izlendi. Daha önce yapılan tetkiklerinde beyin omurilik sıvısı incelemesi normaldi. 
Serebral anjiografide patolojik bulgu izlenmedi. Kognitif testlerinde yaygın bozulma 
tespit edildi. Herhangi bir romatolojik yakınması olmayan hastanın vaskülit markerları  
(Antinükleer antikor, ANCA, RF, anti ds-DNA, antikardiyolipin IgG ve IgM antikorları, 
lupus antikoagulan, beta2 glikoprotein, kriyoglobulin) negatifti.  HIV, HCV, HBV ve 
sifilize yönelik seroloji testleri negatifti. Romatolojik değerlendirmesinde  patolojik 
bulguya rastlanmadı. Serviste takibi sırasında ağır dizartri ve sağ hemiparezi gelişen 
hastaya stereotaksik beyin biyopsisi yapıldı. 
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Patolojik incelemesinde nekroz alanları komşuluğunda histiositik hücre proliferasyonu, 
komşu beyin dokusunda gliozis bulguları, perivasküler lenfositik infiltrasyon ve bazı 
damar duvarlarında fibrin materyal gözlenen glial doku parçaları mevcuttu. Bulgular 
primer santral sinir sistemi vasküliti ile uyumluydu.  Hastaya 2 kür siklofosfamid tedavisi 
verildi. Nörolojik muayenesi tamamen normal olan hasta takibe alındı.
 
Tartışma: PSSSV; baş ağrısı şikayeti ile ortaya çıkabileceği gibi fokal nörolojik 
semptomlar, epileptik nöbetler ve kognitif kayıp ile de belirti verebilmektedir. Klinik 
seyir günler, haftalar boyunca hızlı bir şekilde progresyon gösterebilir veya aylarca uzun 
süreli stabil dönemler ile seyredebilir. Nörolojik semptomların altında yatan nedenlerin 
erken tanınması zamanında tedavi ve prognoz için önemlidir. Hemiparezi, quadriparezi, 
letarji kötü prognoz kriterleri kabul edilir. Serebral anjiografi, klinik bulguları uyumlu 
olan hastalarda altın standart radyolojik tanı yöntemidir. Hızlı ve kesin tanı için 
nörogörüntüleme ve serebral anjiografi yapılmalı, doku tanısı için en uygun yerden 
beyin biyopsisi alınarak histopatolojik tanıya gidilmelidir. Atipik nörolojik belirtilerle 
başvuran hastalarda ayırıcı tanı için PSSV akılda tutulmalıdır.
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EP21 GENİŞ DWİ, GENÇ HASTA VE 6-24 SAAT PENCERESİNDE ENDOVASKULER 
KARARI VERİLEN 8. SAATTE TROMBEKTOMİ UYGULANAN AKUT İSKEMİK İNME 
OLGUSU

FIRAT KARAASLAN , REŞİT YILMAZ , FİDEL DEMİR , EŞREF AKIL 
 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

GİRİŞ: Akut Iskemik Inmede Uygun Hastalarda Intravenöz Trombolitik Tedavi Ve 
Endovasküler Girişimler Etkinliği Kanıtlanmış Tedavi Yöntemleridir.Çalişmalar Erken 
Başvuran Hastalarda Standart BT/BTA/DWİ Ile Endovasküler Kararı Vermek Yeterli 
Olduğunu Belirtiyor.Geç Başvuran Hastalar Için Çalışmalar Perfuzyon MR Gibi Ileri 
Görüntüleme Yöntemleri Ile DWI/PWİ Mismatch Göre Karar Vermeyi Öneriyor.Standart 
Nörogörüntüleme Ile Geç Başvuran Ve Endovasküler Tedaviden Fayda Gören Bu Olguyu 
Sunmayı Uygun Bulduk.

OLGU: Yaklaşik Bir Hafta Önce Akçiğer Sağ Alt Ve Orta Lobtan Wedge Operasyon 
Öyküsü Olan Otuz Iki Yaşinda Bayan Hasta Saat 12:30 Da Gözlerde Kararma Konuşma 
Bozukluğu Sağda Kolda Ve Bacakta Güçsüzlük Şikayeti Gelişmesi Üzerine Diş Merkezde 
(Şirnak Devlet Hastanesi) Acil Servise Baş Vurmuş.Kranial Tomografi Çekildi. Hemoraji 
Ekarte Edildikten Sonra Major Cerrahi Öyküsü Olduğundan Iv Tpa Verilmeyip Akut 
Iskemik Inme Ön Tanisiyla Dicle Üniversitesi Acil Servisine Sevk Edildi.Hastanin Nörolojik 
Muayenesinde Bilinç Letarji Non-Oryante Non Koopere Mix Afazik Sağ Nasolabial Oluk 
Silikti Göz Deviasyonu Vardi Sağ Üst Extremite 2/5 Kas Gücü Sağ Alt Extremite 2-3/5 
Kas Gücü Babinski Sağda Pozitifti.Nihhs:22 Idi. Hastaya Acil Diff Mr Ve Mr Anjio Çekildi.
Sol Mca Bölgesinde Difüzyon Kisitliliği Ve Mra: Sol Ica Izlenmedi Ve Sağdan Sola Geçiş 
Izlenmedi.Mca M1 Segmentinde Trombüs (Mr Anjio Da) Görülüp Klinik-Infarkt Kordu 
Uyumsuz Bulunan Hastaya Yeni Guideline Dikkate Alinarak Semptom Başlanginin 8. 
Saatinde Mekanik Trombektomi Uygulandi. Sol Mca Bölgesinde Mca M1 Deki Trombüs 
Tici 2b Ile Rekanalize Oldu Ica Total Oklüde Kaldi.Hasta Yoğun Bakima Yatilip Takip 
Edildi. 24.Saat Indeki Kontrol Difüzyon Mr Inda Hemoraji Izlenmedi.Hemoraji Ekarte 
Edildikten Sonra Clexane 0.6 Mg 2x1 Order Edildi. Hastanin Işlemden 2 Saat Sonra 
Nörolojik Muayenesinde Bilinç Açik Oryante Koopere Motor Afazik Fasial Asimetri Yok 
Sağ Üst Extremite 4/5 Kas Gücü Sağ Alt Extremite 4/5 Kas Gücü Taban Derisi Refleksi 
Bilateral Fleksör. Nihhs:5 Idi.Hasta Nöroloji Poliklinik Önerilerek Taburcu Edildi.Hasta 3. 
Ay Nöroloji Poliklinik Kontrollerinde Nihhs:1 Mrs:1 Olarak Değerlendirildi.

SONUÇ: Akut Iskemik Inme Olan Hastalar Olayın İlk 4.5 Saatinde Ve Tedavi İçin Herhangi 
Bir Kontraendikasyonları Yok İse İv Trombolitik Tedavi Verilmelidir. Endovasküler 
Tedavi Özellikle İv T-PA Verilemeyecek Hastalar İçin En İyi Tercihtir.Uygun Hastalarda 
Endovasküler Tedaviyle Semptom Başlangıcının Ilk 24. Saatine Kadar Başarılı Sonuçlar 
Elde Edilmektedir. Olgumuzda Olduğu Gibi IV Trombolitik Tedavinin Kontraendike 
Olduğu Semptom-Kapı Zamanı 6 Saati Geçen Hastaların Ve Çekilen Kranial Mr Da DWI/
PWİ Mismatch Dikkate Alınarak Mortalite Ve Morbiditeyi Önlemede Endovasküler 
Tedavi Önemli Bir Seçenektir.
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EP22 KOLLATERAL DOLAŞIMDAN ZENGİN BİR HASTADA GEÇ DÖNEMDE YAPILAN VE 
KLİNİK OLARAK FAYDA GÖREN BİR İSKEMİK İNME OLGUSU

ŞEVKET OZAN DÖRTKOL , SEVİL YUSİFLİ , NİLÜFER YEŞİLOT , ESME EKİZOĞLU TURGUT , 
OĞUZHAN ÇOBAN , MEHMET BARBUROĞLU 
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

GİRİŞ: Kollateralleri zengin olan iskemik inme hastalarında klinik tablonun 
nörogörüntüleme ile uyumsuz olabildiği ve penumbra dokusunun uzun dönemde 
iskemiye gitmesi ile oturan enfarktın ağır klinik tablolara yol açabileceği bilinmektedir. 
Son çalışmalarda nörogörüntüleme ile hastanın klinik bulguları arasında uyumsuzluk 
izlenen hastalarda trombektomide zaman penceresinin 24 saate kadar uzatılabileceği 
gösterilmiştir. Bununla beraber kollaterallerden zengin olgularda daha uzun sürelerde 
doku penceresi göz önünde bulundurularak yapılan trombektomi tedavileri ile olumlu 
sonuçlar literatürde mevcuttur. Bu olguda hastanemize semptom başlangıcından 
sonraki 27. saat içinde başvuran ve mekanik trombektomi uygulanan bir iskemik inme 
hastası sunulacaktır.

OLGU: 86 yaşında kadın hasta, yaklaşık 27 saat önce başlayan ağzında kayma, sol kol 
ve bacağında güçsüzlüğü nedeniyle bir başka merkezde değerlendirilerek iskemik 
inme ön tanısı ile acil nöroloji birimimize yönlendirilmiş. Özgeçmiş ve soygeçmişinde 
özellik olmayan hastanın giriş nörolojik muayenesinde dizartri, sol fasyal asimetri, sol 
homonim hemianopsi, sol kol ve bacakta hemiparezi (kas güçleri -4/5 düzeyinde), 
sol yüz, kol ve bacakta hipoestezi ve hipoaljezi saptandı (NİHSS:14). Hastanın BTA 
incelemesinde sağ MCA proksimal M2 segmentinde akım kesintisi izlendi ve arterin 
distalinin dolmadığı görüldü. MR incelemesinde sağ temporal, sağ putamen, sağ korona 
radiata ve sağ sentrum semiovalede multipl difüzyon kısıtlılığı olan alanlar dikkati çekti. 
Yakınmalarının 28.saatinde yapılan anjiografisinde distal M1 segmentinde tıkanıklık 
görülerek başarılı trombektomi sonrasında komplikasyonsuz tam rekanalizasyonun 
sağlandığı görüldü. İşlem sonrası yapılan nörolojik muayenesinde sol fasyal asimetrisi 
vardı, sol kol ve bacak 5cm kadar düşüyordu (NIHSS:4).

SONUÇ. Akut iskemik inmede mekanik trombektomi semptom başlangıcından sonra 
24 saati geçmiş olan ancak kollateral dolaşım iyi ve görüntüleme bulguları ile muayene 
bulguları uyumsuz olan seçilmiş hastalarda daha geç dönemlerde trombektomi 
uygulanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu olgularda doku penceresinin, 
zaman penceresi kavramından üstün tutulması daha doğru bir yaklaşım olabileceğine 
dair yakın zamanlı yayınlar mevcuttur. Ancak hasta seçim kriterleri için geniş hasta 
gruplarında yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır.
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EP23 AKUT İSKEMİK İNMELİ ÇOCUĞA YAPILAN ENDOVASKÜLER TROMBEKTOMİ 
OLGUSU

ENES BOZKURT , MUTTALİP ÖZBEK , VUGAR CAFER , EŞREF AKIL 
 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD. 

Pediatrik popülasyonda akut iskemik inme nadir görülen ancak morbidite ve mortalite 
nedeni olabilen ciddi bir olaydır. Çocuklarda akut  iskemik  inme görülme sıklığı 
yılda ortalama 100.000 de 1.5-8.0 dir. Çocuklarda inme etyolojisi erişkinlere göre 
önemli ölçüde farklılık gösterir ve çeşitlidir. Erişkin hastalarda tromboliz ve mekanik 
trombektomi temel tedavi modalitesi olmakla birlikte çocuklarda akut iskemik inme için 
değerlendirme ve tedavi genelde erişkin literatürüne dayanmaktadır. Değerlendirme 
ve tedavi prensiplerini belirleyen çok merkezli klinik çalışmalar henüz yoktur. Uygun 
görülen çocuk ve genç erişkin hastalarda bazı merkezlerde  tromboliz ve mekanik 
trombektomi yapıldığı bilinmektedir. Semptom başlama zamanı 5 saat olan mekanik 
trombektomi yapılan çocuk hasta 

OLGU: Bilinen herhangi bir hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü olmayan 13 yaşındaki 
erkek hasta sol kol ve bacakta güçsüzlük şikayetiyle dış merkezden acil servisimize 
sevkle getirildi. Yakınmaları başvurudan 4 saat önce başlayan hastanın nörolojik 
muayenesinde bilinç açık hafif uykuya meyilli, koopere ve oryante, gözler hafif sağa 
deviye,  konuşma hafif dizartrik ve sol nazolabial sulcus hafif silikti. kas gücü sol üst 
ekstremite 2/5 alt ekstremite 3/5 ve babinski solda pozitifti. Hastanın NIHH skoru 10-
11 olarak hesaplandı.  Hastaya çekilen DWI MR da sağ mca beslediği derin yapılarda 
akut enfarkt görüldü. Hasta 5. Saatinde mekanik trombektomi yapılması amacıyla 
anjioya alındı. Anjioda sağ CCA enjeksiyonunda ICA servikal segment normal sağ ICA 
tepeden MCA M1 distaline kadar trombus izlendi. ancak akım izleniyordu. Mikrotel 
ve mikrokateter ile trombus distaline geçildi. Mikro enjeksiyon yapıldı ve trombusun 
distaline geçildiği görüldü.  Stentriever yerleştirilerek aspirasyon eşliğinde solumbra 
yöntemi ile trombektomi gerçekleştirildi.Hastaya trombektomi sonrası 24. Saatte 
kontrol dwı mr ve mr anjio görüntüleme yapıldı.  Sağ mca ve dallarının açık olduğu 
görüldü. 24. Saat nörolojik muayenesinde bilincin açık,  kooperasyon ve oryantasyonun 
tam,  konuşma ve anlamanın normal, göz deviasyonun olmadığı, sol nazolabial sulcusun 
hafif silik olduğu,  sol üst ekstremite 4/5  alt ekstremite kas gücünün 4+/5 olduğu 
görüldü. Hastanın 24. Saat NIHH skoru 3 idi. Hasta etyoloji amaçlı hemogram-biyokimya 
koagülasyon bozuklukları ve vaskülit-trombofili markerları çalışıldı. periferik yayma 
yapıldı. Eko-tee-holter yapıldı. Diseksiyon ve konjenital serebral malformasyonlar 
açısından görüntülemeler yapıldı. Herhangi bir patolojiye rastlanılmadı. İnmeye neden 
olabilecek  herhangi etyolojik neden belirlenemeyen hasta antikoagülan (dmah) ile 
taburcu edildi. Hastanın 3. Ay kontrol muayenesinde NIHHS:0 mRS:0 idi.
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SONUÇ: Sonuç olarak, inme çocuklarda erişkinlerdeki kadar sık olmasa da mortalite 
ve  uzun süreli morbidite sebebi olması nedeniyle gözden kaçırılmaması gereken 
yaşamsal öneme sahiptir. Endovasküler tedaviler, radyolojik olarak tanımlanmış büyük 
damar trombüslerinin  yetişkinlerdeki  uygunluk kriterlerini karşılayan bazı çocuklarda 
uygun olabilir. Bu olgumuzda da olduğu gibi uygun görülen çocuk hastalarda 
endovasküler tedaviden fayda gören ve morbiditeyi azaltan olgular olmakla birlikte çok 
merkezli klinik çalışmalar halen devam etmektedir.
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EP24 ISOLATED GLOSSOPHARYNGEAL NERVE PALSY IN INTERNAL CAROTID ARTERY 
DISSECTION

SENA AKSOY , GÜLŞAH ZORGÖR , AYSUN SOYSAL 
 
BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM 
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet: Internal carotid artery (ICA) dissection is an important cause of ischemic stroke 
among young patients. The clinical manifestations are ipsilateral headache or neck 
pain, cerebral ischemic deficits, pulsatile tinnitus, cranial nerve palsies and Horner’s 
syndrome. Isolated cranial nerve palsy is an unusual manifestation. We present a 
44-year-old patient who admitted to our hospital with isolated 9th cranial nerve palsy 
and diagnosed as internal carotid artery dissection.
 
Case : 44-year-old male patient presented to hospital 5 days after the acute onset of 
speech problem and dysphagia. He had left-sided headache that was not accompanied 
by nausea and vomiting. There was no history of head or cervical trauma. He had 
ischemic stroke in left middle cerebral artery and underwent bilateral carotid stenting 
due to bilateral ICA stenosis 5 years ago. One year later, percutaneous transluminal 
angioplasty was performed because of restenosis on control angiography. He was taking 
medication of ASA 100 mg/day and clopidogrel 75 mg/day regularly, when applied 
to hospital. The neurological examination revealed hypernasal speech and loss of gag 
reflex, without deviation of tongue and motor weakness. Laboratory work-up showed 
mild anemia (Hb:12.3), hyperlipidemia (LDL:146), markers of vasculitis were normal. 
Brain computed tomography and diffusion-weighted imaging were performed and no 
acute abnormality was found. Cranial magnetic resonance imaging revealed a double-
lumen sign on left internal carotid artery adjacent to ipsilateral glossopharyngeal nerve, 
with the supporting findings on cervical magnetic resonance angiography. The patients 
symptoms were thought to be due to mechanical effect because of the close proximity 
of the glossopharyngeal nerve to the dissected part of internal carotid artery. He was 
diagnosed as internal carotid artery dissection and anticoagulation with warfarin was 
started. 
 
Discussion: Cranial nerve palsy is seen in 8-16% of patients with internal carotid artery 
dissection. The lower cranial nerve involvement with various combinations of nerves 
has been reported, of them, the hypoglossal nerve is most commonly affected. The 
underlying mechanism is mechanical compression or stretching of the nerves by an 
enlarging ICA due to mural hematoma. Although isolated glossopharyngeal nerve palsy 
is not commonly seen in the dissection of ICA, it should be considered in differential 
diagnosis as a treatable cause in young patients.  
 



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

59

References: 
 

1. Baumgartner R.W. and Bogousslavsky J., Clinical Manifestations of Carotid 
Dissection, Frontiers of Neurology and Neuroscience, (2005).

2. Marin L.F. et al, Hypoglossal neve palsy as the sole manifestation of internal 
spontaneous carotid artery dissection, Arquivos de Neuropsiquiatria, (2009). 

3. Sturzenegger M. and  Huber P.,  Cranial n palsies in spontaneous carotid artery 
dissection, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, (1993).

 

 



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

60

EP25 İSKEMİK İNME İLE PREZENTE OLAN İKİ AORT DİSEKSİYON OLGUSU

FATMA GÜLHAN ŞAHBAZ , EMİNE AVCI HÜSEYİNOĞLU , ERDEM GÜRKAŞ , BANU ÖZEN 
BARUT 
 
DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Aort diseksiyonu (AD) aort intima ve media tabakasındaki yırtılmadan dolayı 
media tabakasının 1/3 dış kısmında kanın ilerlemesiyle meydana gelmektedir.Tipik 
olarak klinik bulgu ani şiddetli yırtıcı tarzda göğüs ve sırt ağrısı olsa da aort dallarının 
tutulmasına bağlı olarak hemiparezi, pleji, senkop, bel ağrısı, parapleji-parapezi gibi 
birçok farklı klinik tabloyla prezente olabilmektedir.Bu yazıda aort diseksiyonu ve 
iskemik inmenin gerçekleştiği iki farklı olgu sunulmaktadır.

Olgu 1: 54 yaşında kadın hasta ani başlayan göğüs ve sırt ağrısı ile kalp damar cerrahisi 
kliniğine başvurdu.Hastanın bilinen hipertansiyon tanısı mevcut olup başvuru sırasında 
fizik muayenesi ve nörolojik muayenesi doğal izlendi.Tansiyon ölçümleri sağ kol 
:160/60mmHg, sol kol 140/65 mmHg olarak değerlendirildi.Ekokardiyografi incelemesi 
sonrasında aort diseksiyonu ön tanısı koyuldu.Bt anijografi incelemesinde AD tanısı 
kesinleşti.Cerrahi planlandığı sırada aniden sağ taraf hemiplejisi ve afazi gelişen 
hastanın yapılan nörolojik muayenesi bilinç letarjik, nonkoopere nonoryante, sağ üst 
ve alt ekstremitenin motor gücü 1/5, global afazi olarak değerlendirildi.Nıhss:20 olarak 
değerlendirilen hasta için acil beyin tomografisi ve bt anjiografi çekildi.İntrakranial 
kanama bulgusu izlenmeyen hastada anjiografi görüntülemesinde sol internal karotis 
arter diseksiyonu ve sol mca m1 oklüzyonu saptandı.Endovasküler acil girişim gerektiren 
iskemik inme için hastanın hemodinamisinin sağlanamaması ve hipotansiyon gelişmesi 
nedeniyle hasta kalp damar cerrahisi tarafından acil cerrahiye alındı.Asenden ve 
desenden tüm aortu içeren diseksiyon , karotis diseksiyonu ve intrakranial oklüzyon 
izlenen hasta postop 2.gününde ex oldu.

Olgu 2: 40 yaş kadın hasta 1 gün önce ani başlayan konuşma bozukluğu, idrar kaçırma 
ve hafif nefes darlığı şikayetleriyle acil servise başvurdu.Özgeçmişinde özellik olmayan 
hastanın fizik muayenesi normal olarak değerlendirildi.Nörolojik muayenesinde 
kısmi motor afazi dışında patoloji saptanmadı.Difüzyon manyetik rezonans 
görüntülemesinde periventriküler ve supraventriküler derin beyaz cevherde,sol 
forceps majorde, sağ temporal lobda multiple bilateral hemisferde enfarkt alanları 
saptandı.Klinik uyumsuzluk nedeniyle hastadan NSTMI ve kardiyak patolojilerin 
ekartasyonu açısındanyapılan tetkikler sonucunda kontrastlı toraks bt anjiografi çekildi.
Bu incelemede asendan aortadan başlayarak arcus aortayı içereden desenden aortaya 
uzanan diseksiyon saptandı.Kalp ve damar cerrahisine konsulte edilen hasta acil cerrahi 
operasyona alındı.Postop 3.gününde hastanın nörolojik muayenesi doğal, bilinç açık 
oryante koopere ve sekelsiz olarak değerlendirildi.
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Tartışma: Aort diseksiyonu aort duvarının yapısal anomalileri ve kan basıncı 
yüksekliği sonucu intima tabakasında meydana gelen yırtılma ile kanın aort duvarı 
içine dolmasıdır.Farklı klinik tablolarla prezente olabilmekte, atipik başvurular tanıda 
gecikmeye yol açabilmektedir.AD olgusunun inme, myokard enfarktüs, mezenter 
iskemisi, spinal kord iskemisi, akut renal yetmezlik veya koma tablolarıyla karşımıza 
gelebilceği unutulmamalıdır.Aort diseksiyonu olgularının %5-10 unda iskemik serebral 
enfarkt izlenmektedir.İntimal yırtığa bağlı damar içinde hematom gelişen olgularda 
iskemik inmenin mekanizması sıklıkla tromboembolizme ve daha nadir olarak da 
hemodinamik mekanizmaya bağlıdır.Yapılan çalışmalar Stanford sınıflamasına göre 
asendan aortayı tutan tip A formunda nörolojik komplikasyonların daha sık izlendiği 
saptanmıştır.Operasyon öncesi hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda 
mortalite oranının daha fazla olduğu bildirilmiştir.Bizim de birinci olgumuzda eşlik 
eden karotis diseksiyonu ve ikinci olgumuzdaki proksimal diseksiyon inmeye neden 
olmuştur.Birinci olgumuzda hemodinamik stabilitenin sağlanamaması mortaliteyi 
artıran faktörlerden biri olmuştur.İkinci olgumuzdaki nonspesifik yakınmalar, atipik 
klinikle başvuru ve radyolojik görüntülemeyle klinik uyumsuzluk  akut kardiyoembolik 
olayları düşündürmüştür.Sonuç olarak; bu tip durumlarda iskemik inme olgularının 
etyolojisinde aort diseksiyonu gibi yaşamı tehdit eden acil kardiyak patolojinin 
olabileceği akılda tutulmalı, acilen müdahalesinin yapılması sağlanmalıdır.
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EP26 OLGU SUNUMU: GENÇ SPİNAL KORD İSKEMİSİ

TUĞÇE GÜVEN , UFUK EMRE 
 
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GİRİŞ: Spinal kord iskemisi; nadir görülen, spinal görüntüleme ile diğer etyolojilerin 
dışlandığı spinal
arter oklüzyonuna bağlı gelişen klinik bir durumdur. Klinikte tutulum bölgesine bağlı 
olarak paraparezi, tetraparezi, duysal bulgular ve sfinkter kusuru görülebilir. Bu yazıda 
ilerleyici tetraparezi kliniği ile başvuran ve etyolojide paroksismal Atrial fibrilasyon 
dışında özelliksaptanmayan genç bir spinal iskemi olgusunu sunmak ve bu nadir klinik 
tabloya dikkat çekmek istedik.

OLGU: 40 yaşında kadın hasta 3 gün önce başlayan sırt ağrısı ve ellerde ayaklarda 
uyuşukluk, güçsüzlük nedeniyle acil servise başvurdu. Öyküsünde 2 hafta önce 
geçirilmiş ÜSYE dışında özellik saptanmadı. Rutin tetkiklerinde, hemogram ve vitamin 
B12 düşüklük dışında özellik yoktu. EKG AF ritmindeydi. Nörolojik muayenesinde 
patolojik olarak, alt ekstremitelerde belirgin 4/5 tetraparezi saptandı. DTR’leri alt 
ekstremitelerde alınmadı. Seviye veren duyu ve sfinkter kusuru yoktu. Servis yatışı 
sırasında klinik kötüleşme (1/5 tetraparezi) saptanması üzerine hastaya olası GBS ön 
tanısıyla IVIG tedavisi başlandı. Spinal görüntülemelerinde C4- C7,T1—T5 seviyelerinde 
myelomalazik görünüm ve difüzyon kısıtlılığı saptanması üzerine ön planda spinal iskemi 
düşünüldü. Antiaggregan tedavi ile DMAH başlandı. Vaskülit testleri negatif saptandı. 
BOS incelmesinde özellik saptanmadı. Spinal DSA’da vasküler malformasyona ait bulgu 
izlenmedi. Fizik tedavi ile 6 ay sonraki muayenesinde hasta destekle yürüyebiliyordu.

TARTIŞMA: Medulla spinalis, vertebral arterlerden köken alan bir anterior spinal arter 
(ASA) ve 2 adet posterior spinal arterle (PSA)beslenmektedir. Erişkinlerde spinal iskemi 
genelde emboli veya aterosklerotik plağa bağlı gelişir. Torakoabdominal aort anevrizma 
cerrahisi en yaygın görülen nedendir. Diğer nedenler arasında vaskülit, aritmiler, 
hipotansiyon ve AV fistüller bulunur. Tanı klinik ve spinal MR ile konulur. Hastamızda 
paroksismal AF dışında etyoloji saptanmadı. Antiaggregan tedavi ve fizik tedavi ile 
belirgin klinik düzelme sağlandı. Hızlı ilerleyici kötü gidişli bu klinik tablo için uyanık 
olunmalı, hızla antiaggregan tedavi ve etyolojiye yönelik tedavi yapılmalıdır.

SONUÇ: Sıklıkla ileri yaşta ve abdominal cerrahi sonrasında görülen spinal iskemi nadir 
olarak genç hastalarda, farklı etyolojilere bağlı gelişebilir. Akut gelişen ve ilerleyici 
paraparezi/tetraparazi olgularında etyolojide spinal iskemide akılda bulundurulmalı 
ve tanıya yönelik klinik bulgular dışında spinal diffüzyon görüntülemelerde incelemeye 
eklenmelidir.
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EP27 UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE İNME; OLGU SERİSİ

HASAN HÜSEYİN KARADELİ , RUKEN ŞİMŞEKOĞLU 
 
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 

Giriş: Uyuşturucu madde kullanımı, yaygın görülen ve hayatı tehdit eden önemli bir 
halk sağlığı problemidir. Birleşmiş Milletler‘in 2018 yılı verilerine göre Dünya üzerinde 
271 milyon uyuşturucu madde (UM) kullanıcısı, 31 milyon UM bağımlısı bulunmaktadır. 
Özellikle gençlerde, UM’lerin çeşitli mekanizmalarla hem hemorajik hem iskemik 
inmelere neden olabildikleri bilinmektedir.  Bu inmelerin farklı patofizyolojilerle, 
değişik tipte serebrovasküler hasarlar oluşturdukları üzerinde durulmaktadır.

Amaç; Bu olgu serisinde UM bağımlılarında kullanımını takiben geçirilen inmeler 
nedeniyle kliniğimize yatışı yapılan hastalar özelinde kokain, metamfetamin ve  esrar 
kullanımı sonrası gerçekleşebilecek serebrovasküler hadiseler tartışılacaktır.
 
Olgu-1: 27 yaşında erkek hasta acil servise görme bulanıklığı şikayetiyle başvurdu. 
Hastanın özgeçmişinde ve soy geçmişinde özellik saptanmadı. Hastanın sistemik 
muayenesi, fizik muayenesi ve nörolojik muayenesi normaldi. Kranyal BT’si normaldi. 
Difüzyon MR’de; korpus kallosum spleniumda akut difüzyon kısıtlılığı saptandı. 
Hastanın etiyolojik araştırma açısından yapılan ayrıntılı tetkiklerinde anormal bir 
bulguya rastlanmadı. Servis yatışı esnasında ısrarlı sorgulamalarda kokain bağımlısı 
olduğu öğrenildi.

Olgu-2: 68 yaşında kadın hasta  acil servise bulantı, kusma, dengesizlik şikayetleriyle 
başvurdu Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon ve diabetes mellitus mevcuttu. 50 
paket/yıl sigara, her gün düzenli alkol kullandığı ve 15 yıldır esrar bağımlısı olduğu 
öğrenildi. Hastanın sistemik muayenesi normaldi. Nörolojik muayenesinde konuşması 
dizartrikti. Dismetrisi ve disdiadokinezisi bulunan hastanın yürüyüş ataksikti. Kranyal 
BT’de; sol serebellar hemisferde hipodens alan mevcuttu. Difüzyon MR’de; sol serebellar 
hemisferde geniş akut difüzyon kısıtlılığı saptandı. Dördüncü ventriküle belirgin bası 
ve obstrüksyona sekonder her iki lateral ventrikül ve üçüncü ventrikülde genişleme 
izlendi. Servis takiplerinde bilinci kötüleşen hastaya dekompresif cerrahi yapıldı. Hasta 
postoperatif  yoğun bakım takibinde ex. oldu.

Olgu-3: 22 yaşında erkek hasta. Acil servise sağ kol ve bacakta uyuşma ve güçsüzlük 
şikayetleriyle başvurdu. Hastanın iki ay önce 15-20 dakika süren konuşma bozukluğu ve 
sağ tarafta güçsüzlüğünün olup geçtiği ama önemsemediği öğrenildi. Özgeçmişinde ve 
soy geçmişinde herhangi bir risk faktörü saptanmadı. Hastanın Kranyal BT’si normaldi. 
Difüzyon MR’de; sol periventriküler beyaz cevherde akut difüzyon kısıtlılığı saptandı. 
Hastanın etiyolojik araştırmaları için yapılan tüm tetkikleri normal saptandı. Hasta 
yakını servis yatışı sırasında hastanın son iki aydır, haftada en az dört gün metamfetamin 
kullandığını bildirdi.
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Tartışma: UM kullanımı genç hastalarda hem hemorajik hem iskemik inme ile 
ilişkilidir. Klinik ve radyolojik bulgular hastanın madde kullanımına sekonder inme 
geçirmiş olabileceğine dair ipuçları verebilse de her hastaya mutlaka toksikolojik 
inceleme  yapılmalıdır.1 Kokain kullanımı; kalsiyum kanal blokajına bağlı vazokonstriksyon, 
vazospazm oluşması, trombaksan seviyesinin düşmesi ve platalet agregasyonunda 
artma, ATIII ve Protein C seviyelerinde düşmeye sebep olarak tromboza eğilim 
oluşturmaktadır.2 Ayrıca tunica mediada dejenerasyon ve arteriolar fibrozise neden 
olarak hemorajik inmelere neden olabilmektedir.3 Kronik bağımlılarda anjiografik 
incelemelerle damar düzensizlikleri görüntülenebilmektedir.2 Metamfetamin 
bağımlılarında büyük oranda (%80) direkt vasküler toksisite, vaskülit oluşumu ve 
hipertansiyon sonucu hemorajik inmelerle karşılaşılmaktadır.2,4,7 Yine vazospazm 
gelişimine bağlı iskemik inmeler de görülebilmektedir.2,4,5 Esrar kullanımına bağlı en çok, 
ortostotik hipotansiyona sekonder hipoperfüzyon enfarktları izlenmektedir.2,6 Uzun 
süreli kullanımlarda intrakranyal stenozlar geliştiği gösterilmiştir.2 Ayrıca aritmi, 
vazospazm, vaskülit, artmış karboksihemoglobin oranları esrar kullananlarda inme 
geçirmenin diğer nedenleri olarak gösterilmektedir.6 Tüm bu mekanizmalara ek olarak 
enjeksiyon ile madde kullanımı olan hastalarda mutlaka bakteriyel endokardit gelişimi 
akılda tutulmalıdır.1 Madde kullanımı bilinen hastalarda görülen geçici paresteziler, 
baş ağrıları, konuşma bozuklukları, vizüel defektlerin maddeye bağlı gelişen serebral 
vazospazm olabileceği ve belki de bir inmenin öncüsü olduğu konusunda dikkatli 
olunmalıdır.1,3     
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EP28 VAZOKONSTRÜKSİYONA SEKONDER İSKEMİK İNME İLE PRESENTE OLAN 
SUBARAKNOİD KANAMA OLGU SUNUMU

HANDAN TEKER , MUSTAFA HIZAL , MURAT YILMAZ , EDİP GÜLTEKİN 
 
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Vazokonstrüksiyona Sekonder İskemik İnme ile Presente Olan Subaraknoid Kanama 
Olgu Sunumu

Giriş: Spontan subaraknoid kanama (SAK) birçok nedene bağlı, her yaşta görülebilen ve 
hayatı tehdit eden akut serebrovasküler bir olaydır. Etyolojisinde ilk sırada anevrizma 
ve hipertansiyon bulunurken, arterio-venöz malformasyon, kanama diyatezleri ve 
sistemik hastalıklar ise diğer nedenler arasında yer alır. Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği 
ve bulantı-kusma SAK’ın karakteristik klinik triadını oluşturmasına karşın, klinik tablo 
kanamanın lokalizasyonuna, miktarına, genişliğine ve gelişen komplikasyonlara bağlı 
baş ağrısından komaya kadar değişir. SAK’ın klinik seyrinde en sık gözlenen komplikasyon 
vazospazmdır. Vazospazm en çok kanama alanı ve çevresindeki damarlarda gelişir. 
SAK’da vazospazmın gelişmesine en sık 4-14. günler arasında rastlanılır. Bu vaka 
takdiminde subakut dönem subaraknoid kanamada MR görüntülemenin değeri ele 
alınmaktadır.  
  
Olgu: Yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli baş ağrısına sol kol ve bacakta güç 
kaybı eklenen 42 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu. Hastanın baş ağrısı tüm 
başa yayılan, bulantıyla birlikte olan kusmanın eşlik etmediği, analjezikle hafifleyen 
ancak süreğen bir ağrı idi. Nörolojik muayenesinde bilinç açık oryante koopere, sol 
üst ve alt ekstremitede kas gücü +4/5 taban cildi refleksi solda ekstensör, ense sertliği 
yoktu. Hastanın çekilen Beyin BT’sinde sağ MCA sulama alanında insuler korteks 
posteriorda ve inferior perirolandik alanda akut infarktla uyumlu hipodens alanlar 
saptandı. BT Angiografi’de Sağ MCA sulama alanında vaskülarizasyon sola göre daha 
az olduğu gözlendi . Kranial  Diffuzyonda  MR da  insuler ve lateral frontal bölgede 
kortikal ve subkortikal diffuzyon kısıtlılıkları gözlendi. Gradient Eko sekansında sağ 
Sylvian fissürde subaraknoid mesafede az miktarda kan gözlendi. Yapılan DSA’da sağ 
MCA bifurkasyonunda 2,5-2,7 mm boyutlu kanamış sakküler anevrizma gözlendi(Şekil 
1). Hastanın beyin cerrahi kliniğine devri sağlandı.
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Şekil 1: Sağ MCA bifurkasyonunda sakküler anevrizma ile uyumlu görünüm

Tartışma: Subaraknoid kanamada sık ve önemli bir komplikasyon olan vazospazm 
, arter rüptürü sonrasında ortaya çıkan damar lümeninin daralması ile karakterize 
fizyopatolojik bir olaydır. Vazospazm, adrenerjik sinir sistemin nörojenik ve arter 
duvarının primer miyojenik cevabı ile kandan serbest kalan maddelere karşı damar 
duvarının farmakolojik reaksiyonu olarak belirtilmiştir. Mortalite ve morbiditesi yüksek 
olması nedeniyle hızlı tanı ve tedavi önem arzetmektedir.

SAK ile başvuran hastaların semptomlarının başlamasından sonraki 24 saat içinde BT’nin 
duyarlılık % 93-100 arasındadır. Kanama başlangıcından itibaren zaman arttıkça, BT 
taramasının duyarlılığı azalır. Geleneksel MR T1 ve T2 ağırlıklı görüntüler SAKa nispeten 
duyarsızdır. Gradient eko, akut fazda %94 ve subakut fazda % 100 duyarlılığa sahip en 
hassas sekans olmuştur. Bu vakada da başlangıçta çekilmiş BBT’de Sylvian fissürde 
kanamaya ait görünüm silik iken gradient eko’da kanama alanı daha net görülmektedir  
BT anjiyografi anevrizma tanısında oldukça güvenilir olsa da rüptüre anevrizması olan 
hastaların %2’sinde bu tetkikle anevrizma saptanamaz. Bizim hastamızın SAK sonrası 
vazospazm döneminde olmasının da anevrizmanın kontrast doluşunu güçleştirdiğini 
düşünüyoruz.  BTA ile anevrizma saptanamaması durumunda DSA ile daha yüksek 
basınçlı kontrast enjeksiyonu ve daha yüksek uzaysal rezolüsyon ile bu anevrizmaların 
tespiti mümkündür.
 
Sonuç: Subakut dönemde basvurmuş anevrizmal subarachnoid kanamalı 
hastada vasokonstrüksiyonun oluşturduğu iskemi görüntüsü ile kanama 
maskelenebilmektedir. Bu vaka raporunda subakut dönem subaraknoid kanamada MR 
görüntülemenin değeri ele alınmaktadır.
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EP29 KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR KAVŞAK: THALAMUS

ÖNDER KEMAL SOYLU , HAYRUNİSA DİLEK ATAKLI 
 
BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Giriş: Akut talamik iskemik infarktlar posterior sirkülasyon enfarktlarının %11’ini 
oluşturur. Bilateral talamik infarktlarsa talamik infarktların %22-%35’ini oluştururlar. 
Percheron arterine bağlı infarktlar bilateral talamik enfarktların özel tipidir. Percheron 
arteri infarktının en sık sebeplerini kardiyak etyoloji, küçük damar hastalığı oluşturur. 
Temel sebep arteryel infarkta sekonder olmakla beraber venöz nedenli de olabilir. 
Thalamus venöz yapısına bakacak olursak, talamostriat venler ve lateral talamik venler 
ile internal serebral vene drene olur. Thalamus kaudal kısmı Rosenthal venine drene 
olur. Toplanan venler son olarak sinüs rectusa dahil olurlar. Risk  faktörleri geçici ve 
değiştirilemez  risk faktörleri olarak iki gruba ayrılabilir. Geçici risk faktörleri arasında 
enfeksiyon, gebelik ve puerperyum, dehidratasyon, kafa travması, lomber ponksiyon, 
oral kontraseptif kullanımı ve hormon replasman tedavisi almak, glukokortikoid, 
tamoksifen ve androjen kullanımı yer alır. Değiştirilemez risk faktörleri arasında 
SLE, Behçet Hastalığı, Granülamatöz polianjitis, tromboanjitis obliterans, sarkoidoz 
inflammatuar hastalıklar açısından yer alırken, solid ve hematolojik malignensiler, 
Protein C ve S eksikliği, Faktör  V Leiden mutasyonu, Antifosfolipid antikor sendromu, 
Nefrotik sendrom, derin anemi,  paroksismal noktürnal hemoglobinüri bu grupta yer 
alan diğer nedenlerdir. Talamik infarkt anterior paternde apati, amnezi, perseverasyon; 
posterior paternde afazi, kognitif disfonksiyon ve ihmal sendromu; paramedian 
paternde disinhibisyon, kişilik değişiklikleri, amnezi görülebilir. Bu sunumda bilateral 
paramedian iskemik talamik infarkta sekonder psikiyatrik bulgularla prezente bir olgu 
tartışılacaktır.
 
Olgu-1: Bilinen bir hastalığı olmayan 23 yaşında kadın hasta. Gözleri kararıp yere düşmüş. 
Hastanın merkezimize başvurusunda uykuya meyilli ve başağrısı mevcuttu. İrritabilite, 
huzursuz, ağlama krizleri vardı ve duygu durumu labildi. Ense sertliği yoktu, konuşma 
hafif dizartrikti. İki yönlü horizontal düzlemde nistagmus mevcuttu. Kas gücü global tam 
ve DTR’ler bilateral normoaktifti. TCR bilateral fleksör saptandı. Yürüyüş hafif ataksik, 
Romberg negatifti. Serebrovasküler hadise düşünülerek istenen diffüzyon MR’da 
bilateral talamik paramedian DWI sekansında hiperintens,  ADC’de hipointens lezyon 
saptandı.  Gradient Echo MR’da ve kraniyal BT’de kanama saptanmadı. T2 FLAIR’de 
bilateral talamik paramedian hiperintens lezyon mevcuttu. LP’de hücre görülmedi ve 
enfeksiyondan uzaklaşıldı. MR Venografi’de derin venöz yapılar değerlendirilemedi 
ve hastaya antikoagülan tedavi başlandı. Geliş şikayetlerinde bayılma da olan hastada 
epileptik fenomen ayırıcı tanısı için EEG istendi ve patoloji saptanmadı. Hastanın yatışı 
boyunca devam eden duygu durum labilitesi için psikiyatri konsültasyonu istendi ve 
organik affektif bozukluk olarak değerlendirildi. Psikiyatri tarafından Ketiapin 25 mg 
1x1, Olanzapin 5 mg 1x1 tedaviye eklendi. 
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Sonuç: Thalamik enfarktlar damarsal beslenme alanına göre çeşitli şekillerde prezente 
olabilirler. Bu nedenle psikiyatrik bulgularla da başvurabileceğinden hastalar dikkatle 
değerlendirilmeli ve risk faktörleri ölçülerek hastalara yaklaşılmalıdır. Etyolojisine göre 
prognozu değişmekle beraber derin serebral venlerin trombozu kötü prognoz kriteri 
olarak bilinir. Ancak  rekürrens riski düşük olduğundan uzun dönemde hastaların 
takibine göre tedavisi şekillendirilmelidir. 
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EP30 BARTONELLA HENSELEA ETKENİNİN NEDEN OLDUĞU NADİR GÖRÜLEN BİR 
SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ OLGUSU

DİDEM ÇELİK , FAZİLET KARADEMİR , NİLÜFER KALE İÇEN 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ

20 yaşında erkek hasta acil servise bir gündür devam eden sürekli giderek şiddetlenen 
tüm başta zonklayıcı vasıflı baş ağrısı yakınması ile başvurdu. Hastanın baş ağrısı 
analjeziklere yanıt vermiyordu.baş ağrısı ile birlikte bulantı kusma ve görme bulanıklığı 
da mevcuttu. Hastanın nörolojik muayenesinde lateralizan bulgu olmamasına rağmen 
hafif ense sertliği ve her  iki gözde papil ödem izlendi kranyal görüntülemede hastada 
akut gelişmiş sol transvers ve sigmoid sinüs trombozu saptandı. Hastaya antkoagülan ve 
anti ödem tedavi başlanarak servise alındı. Serebral venöz tromboz etyolojisi araştırılan 
hastanın ayrıntılı öz geçmişi sorgulandığunda  1 yıl önce subfebril ateş, sol koltuk altında 
şişlik, trombositopeni ve ensefalopati tablosuyla dış merkezde arastırıldığı, hastanın 
yakın zaman öncesinde kedi tarafından sol el sırtından tırmalandığı öğrenilmiş.Hastanın  
lenf bezi biyopsinde epiteloid histiyosit, eozinofil ve dev hücrelerin çevrelediği merkezi 
nekrozlu çok sayıda uydu apselerin görüldüğü  kedi tırmığı hastalığı ile uyumlu olabilecek  
patoloji bulgular tesbit edilmiş hastaya 5 gün azitromisin tedavisi verilerek takibe 
alınmış olduğu belirtildi. Venöz tromboza neden olabilecek diğer etyolojik nedenler 
(herediter nedenler, Behçet hastalığı, Sarkoidoz, kollajen doku hastalıkları,maligniteler, 
dehidratasyon, koagülasyon bpzuklukları...) ekarte edilen hastada indirek florasan 
antikor testi (IFAT) ile çalışılan Bartonella Henselea IgM>32 IgG >256 gözlendi. 
Enfeksiyon hastalıklarından görüş alınarak hastaya 3 hafta doksisiklin ve rifampisin po 
verildi. Hastanın antikoagülan ve antiödem tedavisinin ikinci gününde şikayetlerinde 
tama yakın gerileme oldu.Taburculuktan altı ay sonrasında aktif yakınması olmayan 
hastanın antikoagülan tedavisi kesildi.Hasta yıllık kontrole alındı. 

Serebral venöz tromboz olgularında enfeksiyon etkenleri arasında Bartonella çok 
nadir saptanır. Özellikle cocuk ve gençlerde  kedi ile maruziyet, ısırık izi, lenadenopati 
dikkate alınmalıdır. Uygun süre ve yeterli dozda antibiyoterapi Bartonella nın sistemik 
komplikasyonlarından hastaları korumaktadır.    



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

70

EP31 HEMİKORE İLE PREZENTE OLAN İSKEMİK İNME OLGU SUNUMU

ZEYNEP ÜNLÜTÜRK , ÇAĞATAY HİLMİ ÖNCEL , AHMET MAĞRUR KARAGÜLMEZ 
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ABD
 
GİRİŞ: Serebrovasküler hastalık nadiren de olsa hareket bozukluğu kliniği ile başvurabilir. 
En sık orta serebral arter, posterior serebral arter ve daha az sıklıkla anterior serebral 
arter enfarktlarında hareket bozukluğu görülür. Hareket bozuklukları akut inmede 
kliniğe başvurma sebebi olabileceği gibi inme sonrası dönemde ortaya çıkıp progresif 
ve tedaviye yanıtsız olabilir.

Burada; acil servise sağ vücut yarımında, ani gelişen istemsiz hareketle başvuran bir 
olgu sunulmuş olup nadir görülen ve psikojen olarak değerlendirilebilen inme sonrası 
hareket bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanmıştır.

OLGU: 59 yaşında kadın hasta sağ kol ve bacakta ani başlayan istemsiz hareketler 
nedeniyle acil servise başvurdu. Bilinen hipertansiyonu olan hasta nebivolol dışında 
ilaç almıyordu.

Nörolojik muayenesinde; bilinci açık, koopere oryante, kraniyal sinirleri intakttı. Sağ 
kolda daha fazla olmak üzere, sağ üst ve alt ekstremitelerde koreiform hareketler 
vardı. Duyu ve motor muayenesinde defisit saptanmadı. Laboratuvar incelemesinde 
rutin tam kan ve biyokimya paneli normaldi. Karotis-vertebral arter renkli doppler 
ultrasonografisinde anlamlı stenoza rastlanmadı. EKG’si normal sinüs ritmindeydi. 
Beyin Tomografisi normaldi. Beyin difüzyon MRG’sinde; sol bazal gangliyonlar 
düzeyinde; putaminal milimetrik akut enfarktla uyumlu görünüm vardı (Resim 1). 
Hastaya antiagregan ve haloperidol tedavisi başlandı. Takiplerinde şikâyetlerinde 
azalma olmakla birlikte hemikorenin devam ettiği görüldü.

Resim 1
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Kore sıklıkla ekstremitenin distalinde izlenen, ritmik olmayan, 
düzensiz, küçük amplitüdlü istemsiz hiperkinetik hareketlerdir. Hemikorenin sebebi 
bazal ganlionlardaki direkt ve indirekt yollar arasındaki dengenin bozulmasıyla motor 
talamusun disinhibisyonudur. Etyolojide bazal gangliyon fonksiyonlarındaki yapısal, 
otoimmün, nörodejeneratif, farmakolojik ve metabolik olaylar yer alır.

Post stroke hareket bozuklukları çok sık görülmemekle birlikte hemikore ve 
hemiballismus inme sonrası hareket bozukluklarının en sık görülenleridir. Hemikore 
genelde talamusun küçük derin yerleşimli enfarktlarında görülür. Ayrıca frontal ve 
parietal korteks, korona radiata, eksternal kapsül, internal kapsül gibi motor döngünün 
etkilendiği diğer lokalizasyonlardaki enfarktlarda da hemikore bildirilmiştir. Sunulan 
olguda sol hemisferde putaminal enfarkt ve akut gelişen sağ hemikore mevcuttu.

Tedavide etyolojiye yönelik ve semptomatik tedavi birlikte verilmelidir. Hemikore 
etyolojisinde dopaminerjik aşırı aktivite olduğundan tedavide nöroleptik ilaçlar tercih 
edilmektedir. Sunulan olguda antiagregan tedaviye haloperidol eklenmiş ve fayda 
sağlanmıştır.

Sonuç olarak; akut başlangıçlı hemikorede özellikle risk faktörü olan ileri yaştaki 
hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka beyin damar hastalıkları düşünülmeli, görüntüleme 
yapılmalıdır.
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EP32 DİFFÜZYON KISITLILIĞI; AKUT ENFARKT MI YÜKSEK DERECELİ TÜMÖR MÜ? 
OLGU SUNUMU

ÜNAL ÖZTÜRK , PINAR AYDIN ÖZTÜRK , AHMET ADIGÜZEL 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç: Beyin tümörlerinde kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) en 
değerli tanı yöntemidir. Ancak çeşitli MRG teknikleri tanıya yardımcı olabilir. Diffüzyon 
ağırlıklı görüntülerde saptanmış diffüzyon katsayısı (ADC) değerlerinde düşük sinyal 
hücre yoğunluğunun artışının da bir göstergesi olabilir. Biz de klinik bulguları akut 
enfarktı düşündüren ADC’de diffüzyon kısıtlılığı olan ancak agresif bir tümöre sahip bir 
hastayı sunmak istedik.

Olgu sunumu: 44 yaşında erkek hasta, 10 gündür olan sağ kol ve bacakta uyuşma şikayeti 
ile hastanemize başvurdu. Nörolojik muayenesinde sağ kol ve bacakta duyuda azalma 
dışında patoloji saptanmadı. 1 ay önce göğüs ağrısı nedeniyle koroner anjiografi 10 gün 
önce gittiği ilk hastanede yapılan tetkiklerinde akut patolojisi olmadığı söylenmiş ancak 
o tetkiklere ulaşılamadı. Hastanın çekilen diffüzyon MRG’sinde sol paryetalde motor 
kortekste 2x2 cm boyutunda bir alanda ADC kısıtlılığı izlendi, venöz enfarkt olabileceği 
düşünülerek venöz anjiografi çekildi. Patoloji saptanmadı. Genç inme düşünülen 
hastada etyolojik araştırma yapıldı. MTHFR gen mutasyonu homozigot pozitif, beta-
fibrinojen gen mutasyonu heterozigot pozitif saptandı. Klinik bulgular, hematolojik 
parametreler ve radyolojik görüntüler akut enfarktı desteklese de hastanın takiplerinde 
20 gün sonra klinik durumunda ilerleme olduğu görüldü. Sağ hemiparezi (2/5 kayıp) 
gelişmesi üzerine çekilen kontrastlı kranial MRG’da sol paryetalde  5x5 cm boyutunda 
periferik kontrastlanması olan olasılıkla yüksek grade glial tümör olduğu düşünülen 
bir lezyon saptandı. Hastanın operasyon sonrasında patoloji sonucu glioblastome 
multiforme saptandı. Ki 67 >%20 olarak saptandı. Hasta 1. ve 5. ayda olmak üzere iki 
kez cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerine rağmen semptomları başladıktan 6 
ay sonra kaybedildi.

Sonuç: Akut gelişen klinik ve nörolojik bulguları olan hastada ADC’de diffüzyon kısıtlılığı 
olsa da özellikle atipik lokalizasyonlarda lezyonu olan hastalarda akut enfarkt tanısı 
ile tedavi başlanmadan önce kontrastlı kranial MRG çekilebilir. Yine ADC’de diffüzyon 
kısıtılılığı olup ilerleyici klinik bulguları olan hastalarda agresif bir tümörün olabileceği 
akılda tutulmalı ve gerekirse ek görüntülemeler planlamalıdır. 
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EP33 RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN KAROTİS OKLÜZYONU, STENOZU VE 
REKANALİZASYONUN SAĞLANMASI

AYDIN TALİP YILDOĞAN , GÖKHAN ÖZDEMİR , SUEDA ECEM YILMAZ , AZER 
MAMMADLİ , GÖZDE ÖNGÜN , ŞEREFNUR ÖZTÜRK 
 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI

GİRİŞ: Akut iskemik inme uzun süreli sakatlık nedenleri arasında ilk sırada olup, dünyadaki 
ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır (1). Karotis arter darlığı, iskemik inmeye zemin 
hazırlayan önemli nedenlerden biri olup iskemik  inmelerin yaklaşık %25-30’unda altta 
yatan sebeptir. (2) Baş-boyun  tümörlerinde uygulanan radyoterapi, karotis arterlerde  
geç dönemlerde ateroskleroza sebebiyet verebilir. Radyoterapiden(RT) dekadlar sonra, 
tedavi alanı içerisindeki  servikal ve serebral damarlarda gelişen  ateroskleroz ve buna 
bağlı semptomlar  ortaya çıkabilmektedir (3,4). Bu vakadaki amacımız boyun bölgesine 
radyoterapi alanlarda karotis darlığı ve buna bağlı oluşabilecek serebrovasküler 
hastalıklar açısından farkındalığı artırmaktır.

OLGU SUNUMU: Mart 2019 da 39 yaşında erkek hasta 3 aydır  giderek artan 
ayağa kalkınca olan ve yürürken de devam eden baş dönmesi ve gözlerde kararma 
yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinde 20 yıl önce nazofarinks karsinom (ca) öyküsü 
mevcuttu. O dönemde boyun bölgesine radyoterapi almış. 5 yıl önce yine ayağa 
kalkınca olan baş dönmesi ve gözlerde  kararma  şikayetiyle başvurduğunda  sağ 
internal karotis arterde(ICA) ciddi darlık saptanmış. Sağ ICA’ ya stent takılmış 
ve şikayetleri gerilemiş.  Sigara ve alkol kullanımı olmayan hastanın anne ve 
babasında  diyabet mevcuttu. Onun dışında  soygeçmişinde hastalık öyküsü yoktu. 
Nörolojik muayenesi fizyolojik sınırlardaydı. Laboratuvar tetkiklerinde; hemogram, 
karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri , lipid, folat, elektrolitler, açlık 
kan şekeri, sedimentasyon , CRP, prokalsitonin kan gazı,B12, TSH, T3 ve T4 normal 
sınırlardaydı. Hastanın çekilen beyin manyetik rezonans görüntülemesi normal olarak 
değerlendirildi. Hastanın çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografisinde sol ICA 
‘da totale yakın stenoz tespit edildi.  Sağ ICA ise orijinden itibaren oklüde olarak 
gözlendi. Hastaya yapılan dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) ile de mevcut bulgular 
doğrulandı. Radyoterapiye sekonder yapışıklıklar olduğundan dolayı bu olguda cerrahi 
düşünülmedi. Olguda  stentleme kararı alınarak kliniğimizce sol ICA ‘ya stent takıldı. Sol 
ıICA da rekanalizasyon sağlandı. Takiplerinde hastanın şikayetleri geriledi ve taburcu 
edildi.

TARTIŞMA: Karotis arter hastalığı için bilinen risk faktörleri yaş, sigara, hipertansiyon, 
dislipidemi, insülin direnci, obezite, sedanter yaşam ve ateroskleroz ilişkili aile 
hikayesidir. (5) Bu bilinen sebepler dışında  damar duvarında radyasyonun neden 
olduğu inflamatuar reaksiyon, endotel hücreleri, sitokinler ve büyüme faktörlerinin 
dahil olduğu olaylar zinciri damar duvarında bir takım değişikliklere sebep olmaktadır 
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(6)Bizim olgumuzda da ateroskleroza zemin yaratan  ca ve radyoterapi dışında bilinen 
ateroskleroz risk faktörleri bulunmamaktaydı. Radyoterapi nedenli karotis hasarı ciddi 
ve yaşamı tehdit eden bir durumdur ve bu hasarın hayat kalitesi üzerine olumsuz etkileri 
vardır. Radyoterapiden dekadlar sonra, tedavi alanı içerisindeki  servikal ve serebral 
damarlarda gelişen  ateroskleroz ve buna bağlı semptomlar  ortaya çıkabilmektedir 
(3,4). Bizim olgumuzda da radyoterapiden 15 sene sonra sağ ICA da 20 sene sonra 
sol ICA’ da ciddi darlık ve buna bağlı semptomlar görülmüştür. Darlık ve tıkanıklıkların 
tipik olarak radyoterapi alanı içinde bulunan karotislerde görüldüğü ve aterosklerozun 
radyasyon alanı dışındaki bölgelere göre daha yaygın olduğu belirlenmiştir (7).
Bizim olgumuzda da radyasyon alanı içinde bulunan karotislerde darlık saptanmış 
radyasyon alanı dışındaki koroner ya da diğer damarların aterosklerozuna bağlı 
semptomlar görülmemiştir. Baş-boyun kanseri nedeniyle radyoterapi uygulananlarda 
karotis darlığının araştırıldığı çalışmada  radyoterapi uygulanan hasta grubunda %30, 
radyoterapi uygulanmayan hasta grubunda ise %5.6 oranında ciddi darlık ortaya çıktığı 
saptanmıştır. (8)Çalışmaların sonuçları radyoterapi ile ilk semptom arasındaki sürenin 6 
ay ile 20 yıl arasında değiştiğini göstermektedir (9). Bizim olgumuzda da radyoterapiden 
15 sene sonra sağ ICA da 20 sene sonra sol ICA da ciddi darlık ve buna bağlı semptomlar 
görülmüştür. Ekstrakraniyal karotis darlığının tipik bulguları amarozis fugaks, parezi, 
duyusal bozukluklar, afazi ve dizartri dir. Öte yandan, baş dönmesi, diplopi, amnezi 
ve baş ağrısı nispeten atipiktir ( 10) Bizim olgumuzda ayağa kalkmakla ve yürümekle 
olan baş dönmesi ve gözlerde kararma dışında  şikayet bulunmamaktaydı. Tipik geçici 
iskemik atak semptomları tariflememekteydi. Nazofarinks ca nedeniyle RT uygulanan 
hastalarda karotis darlığı %70ten fazla ise iskemik atak ya da inme oluşum riskinin %67 
olduğu bildirilmiştir(11) Ciddi karotis darlığı olan ya da semptom gelişen hastalara 
karotis endarterektomisi ya da karotis anjiyoplastisi ve stent uygulanması gerekebilir. 
(12).Boyun ışınlaması yapılmış hastalarda endarterektomi, cerrahi uygulanacak 
bölgedeki değişiklikler nedeniyle zor olabilir (13,14). Kutanöz dokulardaki fibrozis ve 
normal fasyal planların tıkanması bu değişiklikler arasındadır. Bu nedenle bazı cerrahlar, 
tedavide perkutan endoluminal anjiyoplasti ve stent uygulamasını önermektedir 
(15,16). Bizim olgumuzda da  sol ICA ya stent işlemi uygulandı ve sonrasında hastanın 
şikayetleri düzeldi. Baş ve boyun tümörlerinde RT sonrası karotis darlığının prevalansı 
büyük klinik öneme sahiptir. Daha önce servikal bölgeye radyoterapi alan ve geleneksel 
risk faktörleri olan veya olmayan tüm hastalar gözlenmelidir. Bununla birlikte, tarama 
sıklığı ve izlemenin başlama zamanı konusunda bir fikir birliği yoktur. 

Halak ve diğ. ( 17) izlemin RT tamamlandıktan 3 yıl sonra başlayarak yıllık dupleks 
taramayı içermesini tavsiye etti. Bununla birlikte, Cheng ve ark. (18) boynuna RT almış 
olan hastalarda,> 5 yıl boyunca rutin taramayı tavsiye etmişlerdir, çünkü bu hastalarda 
karotis darlığı gelişme olasılığı 15 kat daha yüksektir. Taramanın doğru başlangıç   zamanını 
belirlemek için bir dizi araştırmaya ihtiyaç vardır. ( 19 ). Sonuç olarak, karotis darlığı ve 
serebrovasküler olay riski yüksek olan hastaların ultrason muayenesi, geç radyasyona 
bağlı komplikasyonların erken teşhisi ve olası müdahaleleri için önemlidir ( 20).  Karotis 
darlığı riski ile baş ve boyun malignitelerinin tedavisinde RTnin yararları arasındaki 
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dengeyi korumak büyük önem taşımaktadır . Tedavi etkinliğini arttırmak ve bitişik 
normal dokuları korumak için RT yapılmalıdır. Görüntü kılavuzlu RT , hiperfraksiyone 
radyasyon ( 21), stereotaktik RT, brakiterapi veya radyoprotektif ajanlar gibi daha 
yeni ve gelişmiş RT teknikleri potansiyel olarak ortaya çıkacak serebrovasküler hasarı 
azaltabilir. 

SONUÇ: Hekimlerin RT sonrası karotis darlığıyla ilişkili olabilecek belirtilerden haberdar 
olması büyük önem taşır. Aynı zamanda söz konusu hastalar da ilgili semptomları 
tanımak ve ortaya çıkan semptomları doktora bildirmek için eğitilebilir. 

Servikal bölgeye  radyoterapi öyküsü olan hastaların başka ateroskleroz risk faktörü 
olmasa da radyoterapiden uzun yıllar sonra tipik geçici iskemik atak belirtileri olabilir. 
Kimi hastalar  ise bizim olgumuzda olduğu gibi sadece ayağa kalktığında olan baş 
dönmesi tarzında daha hafif belirtilerle başvurabilir.   Her iki durumda da  karotis darlığı 
olup olmadığı açısından tetkik edilmesi önem arzedebilir. Böylece karotis darlığına bağlı 
gelişen serebrovasküler iskemi  ve sonrasında oluşacak ciddi sekellerin olma olasılığı en 
aza  indirilecektir. 
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EP34 MASİF SEREBELLAR İNFARKT OLGULARINDA SUBOKSİPİTAL DEKOMPRESİF 
KRANİEKTOMİ UYGULAMALARIMIZ

NECATİ KAPLAN , GÖKSEL GÜVEN 
 
REYAP HASTANESİ ÇORLU TEKİRDAĞ

Giriş: Serebral ve serebellar masif infarktlarda oluşan ödem ile kitle etkisi oluşmakta 
ve kafa içi basınç artışına bağlı olarak perfüzyon daha da bozulmakta ve süreç mortal 
seyredebilmektedir. Günümüzde mevcut medikal tedaviler bu süreçte yetersiz 
kaldığında dekompresif kraniektomi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Metod: Çalışmamıza Haziran 2015 ve Haziran 2019 arasında yoğun bakım, nöroloji 
servislerinde yatarak takip edilen serebellar infarkt olguları dahil edildi. Bu olgularda 
serebellar hemisferin tam etkilendiği, infarkt ödeminin 4. ventrikülü komprese ettiği, 
hidrosefali gelişimi izlenen ve takibinde glaskow koma skoru geriliyen hastalar; masif 
serebellar infarkt olarak değerlendirildi ve dekompresif suboksipital kraniektomi 
uygulandı. 

Sonuçlar: Suboksipital dekompresif kraniektomi uygulanan hastaların, dekompresyon 
uygulama zamanı, endikasyonları ve postoperatif klinik sonuçları literatür ile 
karşılaştırıldı. Cerrahi endikasyonu için en önemli kriterin difüzyon beyin MRG de infarkt 
alanı genişliği olduğu görüldü. İkinci kriter olarak Glaskow Koma Skor un da hızlı düşme 
izlenmesi göze çarpmakta idi. GKS 10 üzerindeki takipli bir hastada GKSnin 48 saat 
içinde 8 puanın altına düşmesi sonrasında dahi uygulanan suboksipital dekompresif 
kraniektomi ile iyileşme izlendi. Literatüre rağmen klinik kötüleşme radyolojik 
görüntülemelere oranla daha önemli bir endikasyon olarak değerlendirdik. Tartışma: 
İlk radyolojik görüntülemede masif serebellar infarkt görülmesinden 72 saat geçtikten 
sonra yapılan ve yaygın ödemi olan olgularda sonuçların ümit kırıcı olduğu izlendi. 
Bu nedenle uygun zamanlama konusunda nöroloji kliniği ile ek çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Çalışmamızda karşılaştığımız komplikasyonlar ise; vertebral arter yaralanması, 
enfeksiyon, dural sinüs yaralanması ve geç dönem oluşabilen beyin omurilik sıvısı 
tuzaklanmaları olup, yönetimleri kolaylıkla yapılabilmektedir.
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EP35 İSKEMİK İNMEDE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARININ İNME ŞİDDETİ VE KISA 
DÖNEM PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ

FETTAH EREN 1, AYDIN TALİP YILDOĞAN 2 
 
1 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 
NÖROLOJİ KLİNİĞİ, KONYA 
2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA

Amaç: İnme, kalp hastalığı ve kanserden sonra gelişmiş ülkelerde üçüncü, tüm dünyada 
ikinci en sık ölüm nedenidir. Morbiditenin de en sık sebeplerinden biridir. İnmelerin 
%85’ini iskemik inmeler oluşturur. Bunların %15-25’inde etiyolojik etmen kardiyak 
embolilerdir. Özellikle genç hastalarda bu oran %35’lere kadar çıkmaktadır. Bu da 
göstermektedir ki kardiyak hastalıklar inmede en önemli risk faktörlerinden biridir. Bu 
nedenle iskemik inme hastalarında sol atrium ve sol ventrikülün ekokardiyografi ile 
ölçümlerinin inme şiddet ve prognozu ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mart 2017 ile Haziran 2019 tarihleri arasında iskemik 
inme tanısı ile takip edilen 80 hasta alındı. Tüm hastaların semptom-kapı zamanı 0-36 
saatti. Beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile iskemik inme tanısı doğrulandı. 
Bilgisayarlı tomografi (BT) ile serebral hemoraji ekarte edildi. Hastaların yaş, cinsiyet ve 
başvuru yakınmaları kaydedildi. Başvuru anında özürlülük durumu, National Institutes 
of Health Stroke (NIHS) ve modifiye Rankin skalası ile değerlendirildi. Semptomların 
başlamasından sonra ilk 72 saat içinde transtorasik ekokardiyografi (TTE) yapıldı. 
Sol ventrikül diyastol sonu, sistol sonu, diyastolik interventriküler septum, diyastolik 
posterior çapı ve ejeksiyon fraksiyonu ölçüldü. Sol atriyum ve aortik annülüs çapı 
belirlendi. İlk bir ay içinde klinik gereklilik durumunda ve 1 ay sonraki kontrolde beyin 
BT ile hemorajik transformasyon araştırıldı. Birinci ayda özürlülük yine NIHS ve modifiye 
Rankin skalası ile değerlendirildi. NIHS skalası puanlarına göre 0-7 hafif, 8-16 orta ve 16 
üzeri ağır şiddette inme olarak gruplandırıldı. Modifiye Rankin skalası 0-2 iyi prognoz, 
2 üzerinde kötü prognoz olarak değerlendirildi. Bir aylık süredeki NIHS ve modifiye 
Rankin skoru farkları belirlenip gruplandırıldı. NIHS skorunda artma klinik kötüleşme, 
0-3 puan azalma hafif düzelme, 3 puan üzeri azalma belirgin düzelme olarak kabul 
edildi. Verilerin analizi için SPSS 21,0 paket programı kullanıldı. Sonuçlar tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemler ile ifade edildi. Ortalamaların karşılaştırılmasında Kruskal Wallis 
ve Mann Whitney U testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p < 
0,05 düzeyinde değerlendirildi.
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Bulgular: Çalışmada yaş ortalamaları 69,36 ± 12,84 olan 80 (36 kadın, 44 erkek) hasta 
vardı. Hastaların 29 (%36,3)’unda bilinç bozukluğu, 36 (%45)’sında motor, 41 (%51,3)’inde 
duyusal, 16 (%20)’sında serebellar ve 8 (%10)’inde kraniyal sinir semptomları vardı. 54 
(%67,5) hastada anterior ve 26 (%32,5) hastada posterior vasküler tutulum belirlendi. 
Hastaların 38 (%47,5)’inde hipertansiyon, 18 (%22,5)’inde diyabetes mellitus, 10 
(%12,5)’unda hiperlipidemi, 21 (%26,3)’inde koroner arter hastalığı, 15 (%18,8)’inde 
atriyal fibrilasyon ve 5 (%6,3)’inde mekanik kalp kapağı vardı. Hastaların 5 (%6,3)’inde 
serebral hemorajik transformasyon belirlendi. NIHS skoru başvuruda 9,45 ± 12,94; 1. 
ayda 6,91 ± 4,29 idi. Modifiye Rankin skalası, başvuruda 3,22 ± 1,06 iken 1. ayda 2,48 
± 1,26 idi. Sol ventrikül diyastol sonu çapı 4,63 ± 0,67 santimetre (cm) (3,8-5,6), sistol 
sonu çapı 2,97 ± 0,79 cm (2,0-4,1), diyastolik interventriküler septum çapı 1,12 ± 0,19 
cm (0,5-1,1), diyastolik posterior çapı 1,07 ± 0,16 cm (0,7-1,1) ve ejeksiyon fraksiyonu 
55,92 ± 9,49 (>%55) olarak ölçüldü. Sol atriyum çapı 3,81 ± 0,68 cm (1,9-4,0) ve aortik 
annülüs çapı 3,01 ± 0,50 (2,0-3,7) cm olarak hesaplandı. Başvuru NIHS skoru yüksek 
olan gruplarda sol ventrikül sistol ve diyastol sonu çapı daha genişti (p = 0,04; p = 
0,03). Diğer TTE bulguları arasında belirgin fark yoktu (p > 0,05). Birinci ay NIHS skoru, 
birinci ay modifiye Rankin skoru, başvuru modifiye Rankin skoru, serebral hemorajik 
transformasyon gelişimi ve NIHS skor farkı ile ekokardiyografi ölçümleri arasında ilişki 
yoktu (p > 0,05).

Sonuç: İskemik inmede sol atriyum genişliği, sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve 
ejeksiyon fraksiyonu düşüklüğünün kötü fonksiyonel sonlanım ve inme şiddeti ile 
ilişkili olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur. Bu çalışmada ise başvuru anındaki inme 
özürlülük şiddeti ile sol ventrikül sistol ve diyastol sonu çapının ilişkili olduğu, bu 
çapların artması ile inme şiddetinin arttığı saptanmıştır. Diğer ekokardiyografi bulguları 
ile inme şiddeti ve kısa dönem prognoz arasında ilişki saptanmamıştır.
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EP36 SERVİKAL ARTER DİSEKSİYONU SAPTANAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE 
NÖRORADYOLOJİK BULGULARI

NESLİHAN EŞKUT , YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL , DİLEK TOP KARTI , ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ , 
RIFAT REHA BİLGİN 
 
SBÜ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Amaç: Kraniyoservikal arter diseksiyonları tüm yaş gruplarındaki iskemik inmelerin 
%1-2’sinin, genç inmelerin ise %10-25’inin nedenidir. Diseksiyonlar belirgin arteryal 
stenoz, oklüzyon ya da psödoanevrizmaya neden olarak bulgu verir. İnternal karotis arter 
(İCA) diseksiyonlarında yıllık insidans 2-3/100.000 iken, servikal arter diseksiyonları daha 
nadirdir ( 1-1,5/100.000). Servikal arter diseksiyonları nadir görülmekle birlikte, tanı ve 
tedavide gecikilirse yüksek mortalite ile seyreder. Bu çalışmada kliniğimizde servikal 
arter diseksiyonu tanısıyla takip edilen hastaların başvuru yakınmaları, demografik ve 
nöroradyolojik bulgularının literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Nöroloji Kliniğinde Ocak 2013 – Mayıs 2019 tarihleri arasında servikal arter diseksiyonu 
tanısıyla takip edilen 10 hasta dahil edildi.  Hastalara ait veriler hastane bilgi yönetim 
sisteminden (HBYS)  retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, 
başvuru yakınmaları, başvuru zamanı ve nörolojik muayene bulguları, nörogörüntüleme 
özellikleri, tedavi ve klinik izlemleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 10 hastanın  6‘sı (%60) erkek, 4’ü (% 40) kadın olup tüm 
hastaların yaş ortalaması 42± (24-60) yıldı. Hastaların özgeçmişinde; hipertansiyon 
(HT) (n=3) ve geçirilmiş serebrovasküler hastalık (SVH) (n=1) saptandı. Dört hastada 
aktif sigara kullanımı mevcuttu.

En sık başvuru yakınması baş dönmesi (n=7), dengesizlik (n=1), bulantı ve kusma (n=2) 
idi. Dört hastada travma, bir hastada ise boyun bölgesine uygulanan masaj öyküsü 
vardı.

Hastaların dokuzu akut dönemde başvururken, bir hasta kliniğimize diseksiyon tanısının 
1. ayında başvurmuştu. Akut iskemik inme kliniği ile, yakınmalarının 1. saatinde başvuran 
bir hastaya intravenöz trombolitik (iv-tpa) tedavi uygulanarak, izlemde varfarinle 
antikoagule edildi. Akut dönemde başvuran diğer 8 hastaya varfarinle antikoagulasyon 
başlandı. Ancak hastalardan birinde etkin INR düzeyi elde edilememesi, bir diğerinde 
de varfarine bağlı hematemez ve yaygın ekimotik lezyonlar gelişmesi üzerine varfarin 
kesilerek antiagregan tedaviye geçildi. Tüm hastalara 6. ayda kontrolünde doppler 
ultrasonografi veya boyun BT anjiografi yapıldı, tümünde diseksiyon görünümünde 
düzelme izlendi. Hastaların takiplerinde %70’inin  sekelsiz iyileştiği görüldü. 
 

EP36 – GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
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EP37 NEDENİ BİLİNMEYEN İNME GEÇİRMİŞ HASTALARDAN 24 SAATLİK RİTİM 
HOLTER EKG DE PAF SAPTANANLARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK VERİLERİNİN 
CHA2DS2VASC SKORUNA ETKİSİ

AYGÜL TANTİK PAK , ZAHİDE MAİL GÜRKAN , YILDIZHAN ŞENGÜL 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM ARAŞTIRMA 
HASTANESİ

Giriş: İskemik inmelerin yaklaşık %25’inin nedeni bilinmemektedir. Birçok çalışmada 
nedeni bilinmeyen inmelerin %11-30’da paroksismal atriyal fibrilasyonu (PAF) 
saptanmıştır. Genel topluma göre inme geçirme riski PAF olanlarda iki kat fazladır.  
Bu nedenle gerek atriyal fibrilasyonun (AF) tanınması gerekse etkin antikoagülasyon 
bu hastalıkta son derece önemlidir. Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda CHA2DS2VASC 
skoru inme riskini belirlemede kullanılır. Bizde bu çalışmada nedeni bilinmeyen inme 
geçiren ve 24 saatlik ritim holter EKG de PAF saptadığımız hastaların klinik ve demografik 
verilerinin CHA2DS2VASC skoru üzerindeki etki düzeyini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışmaya 2017-2019 yıllarında iskemik inme tanısıyla servisimizde 
yatırılan etiyolojisi belirlenemeyen ve 24 saatlik ritim holter EKG de PAF saptanan 
hastalar dahil edildi. Sosyo-demografik verileri kaydedilerek, CHA2DS2VASC skoru, 
NIHSS (National Institues Of Healt Stroke Scale Scores) değerleri, ASPECT (The Alberta 
Stroke Program Early CT Score) değerleri, mRS (modifiye Rankin Skalası) hesaplandı. 
Demografik, klinik ve nöro-görüntüleme verilerinin CHA2DS2VASC skoru ile ilişkisinin 
karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamıza katılan 48 hastanın yaş ortalaması 67.10 ±12,05 idi. Hastaların 
%52,1 (n:25)’i kadın, %48,9 (n:23)’u erkekti. Hastaların en sık geliş şikayetleri kol ve 
bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, bilinç bozukluğunun olmasıydı. Tüm hastalar 
iskemik inme veya geçici iskemik inme geçirmiş hastalardı. Hastaların %6,3 (n:3)’ ünde 
KKY, %29,2 (n:14)’sinde DM, %75 (n:36)’inde HT, %27,1 (n:13)’ inde vasküler hastalık 
vardı. CHA2DS2VASC skoru üzerinde yaşın etkisi en belirgindi (β: 0,574, p<0,01), ardından 
DM (β: 0,355, p<0,01) ve KKY (β: 0,321, p<0,01)’nin etki oranı yüksek olarak saptandı. 
CHA2DS2VASC skoru ile NIHSS, ASPECT ve mRS arasında anlamlı ilişki bulunmadı(p>0,05). 
Ancak NIHSS, ASPECT ve mRS arasında anlamlı ilişki bulundu(p<0,05).
 
Sonuç: Çalışmamızda CHA2DS2VASC skoru üzerinde en etkili faktörün yaş olduğu 
saptandı. Bu da nedeni bilinmeyen inme hastalarında 24 saatlik ritim holter EKG de PAF 
saptama oranının yaş arttıkça arttığını göstermekteydi. 
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EP38 BÜYÜK ARTER ATEROSKLEROZUNA BAĞLI AKUT İSKEMİK İNMEDE POSTERİOR 
DOLAŞIMDA V1 DARLIĞI

TURGUT ŞAHİN , SEYDA ERDOĞAN , MİNE HAYRİYE SORGUN , FATMA TUĞRA 
KARAASLAN , ABDULLAH YASİR YILMAZ , ZEHRA YAVUZ , ÖMER ERAY YALAP , CANAY 
ÖNDER , BÜŞRA ÖLMEZ , AYGÜL NADİROVA , ONUR BULUT , TEHRAN ALLAHVERDİYEV 
, ZERİN ÖZAYDIN AKSUN , CANAN TOGAY IŞIKAY 
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ, ANKARA, TÜRKİYE
 
Giriş ve Amaç: Vertebral arterin V1 segmenti büyük arter aterosklerozu (BAA) için yaygın 
bir lokalizasyondur. Posterior dolaşım inmelerinin %20 kadarına neden olmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı BAA’ya bağlı akut iskemik inmede V1 darlığının risk faktörlerini, 
yaygınlığını ve prognozunu saptamaktır.
 
Yöntem: Ocak 2011 ve Mayıs 2017 arasında akut iskemik inme ile başvuran 957 
hastanın kayıtları taranmıştır. Demografik bilgiler, başvurudaki NIHSS skorları, BAA 
nedeniyle posterior dolaşım inmeleri ve takip mRS skorları kaydedilmiştir. Etyolojik 
inme alt-tipleri otomatize Nedensel Sınıflandırma Sistemi (Causative Classification 
System, CCS) ile belirlenmiştir.
 
Sonuçlar: Toplam 80 hasta (%8.36) BAA nedeniyle posterior dolaşımda akut iskemik 
inme geçirmiştir. Otuz hastada (27 kadın [%90], ortalama yaş 67.4 ±14.3) semptomatik 
V1 darlığı ve 15 hastada (13 kadın [%86,7], ortalama yaş 68.2 ± 18.05) izole V1 stenozu 
mevcuttur. Vasküler risk faktörü öyküsü ve takip mRS skorları için gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Başvuru NIHSS skoru V1 
stenozu olanlarda daha yüksek saptanmıştır (p=0.049).
 
Tartışma: Bizim kayıtlarımızda BAA’ya bağlı posterior sirkülasyonda akut iskemik inme 
oranı %37.5 olarak saptanmıştır. V1 darlıkları şiddetli inme ile ilişkili olabilir.
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EP39 ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİNİN ARTIŞI (RED CELL DİSTRİBUTİON WİDTH-
RDW) AKUT İSKEMİK İNME RİSKİNİ ARTIRIR MI?

TÜRKAN ACAR , YEŞİM GÜZEY ARAS , BİLGEHAN ATILGAN ACAR , DİLCAN KOTAN 
DÜNDAR , MUSTAFA KARABACAK , SENA BONCUK , YONCA ÜNLÜBAŞ 
 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

GİRİŞ: Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW), kırmızı kan hücresi hacmindeki 
değişimin bir ölçüsüdür. RDW seviyeleri hamilelik, trombotik trombositopenik purpura 
ve enflamatuar barsak hastalığında artış göstermekle birlikte, hipertansiyon, erken 
evre böbrek fonksiyon hasarı, miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği ve karotis arter 
stenozu gibi birçok olay  ile de ilişkilendirildiği yayınlar mevcuttur (1-3).
Bu çalışmadaki amacımız ateroskleroza sekonder iskemik inme hastalarında RDW 
değerinin öngörülebilir bir değer olup olmadığını araştırmaktır.
Materyal ve Method: Retrospektif olarak yapılan çalışmada 260 iskemik inmeli hastanın 
RDW değerleri 200 kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Hasta grubunda ortalama RDW değeri 15,9±1,4, kontrol grubunda 
14,5±0,8 olup hasta grubunda belirgin olarak yüksekti (p<0,001).

TARTIŞMA: Anemi dışındaki hastalıklarda, yüksek RDW seviyelerinin prognostik önemi 
daha önce bilgi eksikliği nedeniyle yeteri kadar dikkat çekmemiştir. Bununla birlikte 
yüksek RDW düzeyleri, akut miyokard enfarktüsü, inme ve periferik arter hastalığı gibi 
bazı bozukluklarda kötü prognoz ile ilişkilidir ve RDW, kardiyovasküler hastalığı, kanseri, 
kronik akciğer hastalığı, semptomatik kronik konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda 
mortalitenin bir göstergesi olabileceğini gösteren yayınlar mevcuttur (4).

İnflamasyon iskemik inme, ateroskleroz ve iskeminin gelişiminde önemlidir. 
Enflamasyon belirteci olarak RDW, CRP gibi diğer enflamatuar belirteçlerle koreledir. 
Enflamasyon, kemik iliği fonksiyonunu ve demir metabolizmasını etkileyebilir. 
Enflamatuar sitokinler, kırmızı hücre olgunlaşmasını önleyerek ve yeni ve büyük 
retikülositlerin dolaşıma salınmasını sağlayarak RDW seviyelerinin yükselmesine 
neden olabilir (5,6). Bu etyopatogenez de çalışmamızda olduğu iskemik inme gelişme 
riskini artırabilir.

SONUÇ: RDW  seviyesinin artışı iskemik inme için öngörülebilir faktör olarak 
değerlendirebilir.
  



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

83

Kaynaklar:
1.       Li, Z. Z., Chen, L., Yuan, H., Zhou, T., & Kuang, Z. M. Relationship between red 
blood cell distribution width and early-stage renal function damage in patients with 
essential hypertension. Journal of Hypertension, 2014;32(12), 2450–2455. 2456.
2.       Sangoi, M. B., Guarda, N. S., Rodel, A. P., Zorzo, P., Borges, P. O., Cargnin, L. P., 
et al. Prognostic value of red blood cell distribution width in prediction of inhospital 
mortality in patients with acute myocardial infarction. Clinical Laboratory, 2014; 60(8), 
1351–1356.
3.       Sun, X. P., Chen, W. M., Sun, Z. J., Ding, X. S., Gao, X. Y., Liang, S. W., et al.  Impact 
of red blood cell distribution width on long-term mortality in patients with STelevation 
myocardial infarction. Cardiology,2014; 128(4), 343–348
4.       Ye Z, Smith C, Kullo IJ. Usefulness of red cell distribution width to predict mortality 
in patients with peripheral artery disease. Am J Cardiol. 2011;107(8):1241–1245.
5.       Rost NS, Wolf PA, Kase CS, et al. Plasma concentration of C-reactive protein and 
risk of ischemic stroke and transient ischemic attack: the Framingham study. Stroke. 
2001;32(11):2575–2579. 23.
6.       Lippi G, Targher G, Montagnana M, Salvagno GL, Zoppini G, Guidi GC. Relation 
between red blood cell distribution width and inflammatory biomarkers in a large 
cohort of unselected outpatients. Arch Pathol Lab Med. 2009;133(4):628–632



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

84

EP40 EDOKSABAN KULLANINIMA BAĞLI GELİŞEN SUBARAKNOİD HEMORAJİ 
OLGUSU

SERDAR BARAKLI , ESRA DEMİR , HESNA BEKTAŞ , ÖMER ANLAR 
 
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI

GİRİŞ: Yeni oral antikoagülan (YOAK) ilaçlar trombin(Faktör IIa) ve aktive Faktör Xa 
üzerine selektif ve spesifik etkili ilaçlar olup non valvüler atriyal fibrilasyonda(NVAF)
stroke ve sistemik emboliyi önleme, venöz tromboembolizm profilaksisinde 
kullanılmaktadır.Edoxaban, doğrudan faktörlü Xa inhibitörü ajan olup daha az 
kardiyovasküler komplikasyon ve kanama riski nedeniyle özellikle NVAF’li hastalarda 
warfarinin yerini almıştır.Bu çalışmamızda edoksaban kullanımına bağlı intraserebral 
hemoraji(ICH) olgusuna yer verdik.

OLGU: 79 yaşında erkek hasta tarafımıza yeni başlayan şiddetli baş ağrısı ve altı gündür 
devam eden vücutta yaygın ekimotik lezyonlar şikayetiyle başvurdu.Özgeçmişinde 
bilinen hipertansiyon ,astım öyküsü olan hastaya on gün önce çarpıntı şikayetiyle 
başvurduğu Kardiyoloji Polikliniği’nce ritm bozukluğu nedeniyle edoksaban tedavisi 
başlanmıştı. Acil servise başvurusu sırasında bilinen travma ya da anevrizma öyküsü 
yoktu. Nörolojik muayenesinde kişi-yer-zaman oryantasyon bozukluğu mevcuttu. 
Beyin tomografisinde(BT) sağ frontal ve sol temporal lobda sulkuslarda, her iki lateral 
ventrikül oksipital hornlarında seviyelenme gösteren subaraknoid kanama(SAK)a ait 
hemorajik dansiteler görüldü.Beyin BT anjiografisinde anevrizma olmayan hastanın 
ana damar yapıları açık olarak izlendi.Hasta yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.
Hastanın 24 saat sonra kontrol BT’sinde bir önceki BT’sinde görülen SAK’a ait hiperdens 
görünümlerin azaldığı ve her iki lateral ventrikül oksipital hornlarında seviyelenme 
gösteren hemorajik dansitelerin kaybolduğu görüldü.CHADSVASC skoru 3 olan hasta 
Kardiyoloji ve Beyin Cerrahi konsultasyonlarından sonra enoksaparin 0,4 cc tek doz 
olarak başlandı. Takibinde ekimotik lezyonları ve klinik şikayetleri gerileyen hastanın 
enoksaparin tedavisi altında taburculuğuna karar verildi.Hastanın bir ay sonra çekilen 
BT’sinde SAK’a ait bulguların tamamen rezorbe olduğu görüldü.

SONUÇ: Yeni oral antikoagulan ilaçların daha az hemoraji komplikasyonuna neden 
olduğu bildirilse de takip sırasında ICH ve SAK komplikasyonu olabileceği akılda 
tutulmalıdır.
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EP41 – GERİ ÇEKİLMİŞTİR. 
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EP42 GEÇ TANI ALAN BİR OLGUNUN BİR BUÇUK SENDROMUNDAN DOKUZ PLUS 
SENDROMUNA DÖNÜŞMESİ

TÜLİN COŞKUN 1, NECATİ KAPLAN 2 
 
1 REYAP HASTANESİ NÖROLOJİ 
2 REYAP HASTANESİ BEYİN CERRAHİSİ

Bir buçuk sendromu ilk olarak 1967’de Fisher tarafından bildirilen, göz hareketleri 
bozukluğu ile karakterize bir sendromdur. Unilateral pons tegmentum lezyonunda, 
paramedian pontis retiküler formasyon (PPRF) ve mediyal longitudinal fasikülüs 
(MLF) liflerinin birlikte tutulması sonucu oluşan, nadir görülen bir hastalıktır. Burada; 
görüntülenmenin 2 gün süresince negatif olması nedeniyle tanısı geciken ve şikayetleri 
ilerleyen hastanın, literatürde tanımlanmayan farklı semptomlar kombinasyonun 
olduğu, farklı bir olgu sunumu yapılması amaçlanmıştır.55 yaşında kadın hasta, bir gün 
önce başlayan çift görme şikayeti nedeniyle dış merkezde bir hastaneye başvurmuş ve 
çekilen Kraniyal MRİ incelemesinde bir özellik saptanmaması üzerine tabucu edilmiş. Çift 
görme şikayetine, ağızda kayma, sağ göz kapağında düşme ve ataksik yürüş eklenmesi 
üzerine acil servisimize başvurdu. Ancak ikinci kez çekilen kraniyal MRİ incelenmesinde 
bir özellik saptanmaması üzere hastanın yatışı yapıldı. Olası bir intrakraniyal hemorajiyi 
ekarte etmek amacıyla kraniyal BT çekildi. Tedavi amaçlı asetilsalisilik asit ve düşük 
molakül ağırlıklı heparin başlandı. Yatışının ikinci gününde üçüncü kez nörogörüntüleme 
tekrar edildi. Sol paramedian dorsal pontin bölgede akut infarkt ile uyumlu iskemik 
alan saptandı ve hastanın serebrovasküler olay etyolojisine yönelik ileri tetkikler 
planlandı. Hastanın öz geçmişinde diyabetes mellitus ve hipertansiyon öyküleri vardı. 
Nörolojik muayenesinde bilinç açık, koopere, oryante, verbal çıkışı doğal, kraniyal sinir 
muayenesinde sol nazolabiyal olukta silinme, sol göz kapağını kapatamama (solda 
periferik tip fasiyal paralizi ile uyumlu), sağ göz kapağında düşme vardi ve sağ göz dışa 
deviye idi (sağda occulomotor sinir tutulumu). Hastanın horizontal bakışı kısıtlı ve sağ 
gözde nistagmusu mevcuttu. Kas kuvveti tam ve duyu muayenesi normaldi. Sağ üst 
ekstremitede dismetri ve disdiadokinezi saptandı (kontralateral serebeller bulgular). 
Yürüyüşünün ataksik olduğu görüldü. Bir buçuk sendromu iyi lokalize küçük pons 
lezyonlarında, en sık olarak enfarktlar ile birlikte tanımlanmış nadir bir tablodur. 
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Hastamızın ilk şikayeti de bu duruma uymakta idi. PPRF lezyonundan dolayı gözler 
lezyon tarafına horizontal bakış yapamaz (bir), MLF tutulduğu için lezyon tarafındaki göz 
içe bakamaz (buçuk) (bu durumda horizontal göz hareketlerinden sadece diğer gözdeki 
abduksiyon hareketi korunmuştur). Şikayetlerin progrese olması üzerine eklenen 
semptomlar dokuz sendromunu düşündürmüştür; İpsilateral tarafta fasiyal fasikülün 
tutulumuna bağlı yedinci sinir paralizisi ve inferior serebellar pedinkülün etkilenmesine 
bağlı görülen kontralateral hemiataksi dikkati çeken diğer semptomlardı. 

Hastamızda ayrıca sağ gözde pitozis vardı. Kontralateral pitozisin muhtemel nedeni, 
ocülomotor nükleusun tutulumundan çok, sinirin alt motor nöron liflerinin tutulumuna 
bağlı olduğu düşünüldü. Ayrıca çekilen kraniyal mri görüntüsünde orta beyin lezyonuna 
ait bir bulgumuz yoktu. Bu duruma dokuz plus sendromu olarak nitelendirildi. Bildiğimiz 
kadarıyla bu olgu; birabuçuk sendromu, fasiyal sinir paralizisi, ocülomotor sinir paralizisi 
ve hemiataksi şeklinde bildirilen ilk olgudur.
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EP43 METFORMİN VE DİĞER ANTİDİYABETİK İLAÇ KULLANIMININ AKUT İSKEMİK 
İNMEDE ŞİDDET VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ

TEHRAN ALLAHVERDİYEV , MİNE HAYRİYE SORGUN , ÖMER ERAY YALAP , CANAN 
TOGAY IŞIKAY , CANAN YÜCESAN 
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Amaç: Diabetes mellitus(DM), beyin damar hastalıkları (inme) için önemli bir risk 
faktörüdür, uygun antidiyabetik tedavi başlanması özürlülük yaratacak şiddette inme 
geçirmeyi önleyebilir. Bu çalışmanın amacı metformin ve diğer antidiyabetik ilaç 
kullanımının,  akut iskemik inmenin şiddeti ve pronozu üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya; Ocak 2017 ve Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni-Sina Hastanesinin nöroloji kliniğine akut iskemik inme 
tanısı ile yatan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar dahil edilmiştir. Hastalar üç 
gruba ayrılmıştır: grup 1-metformin veya metforminle beraber diğer antidiyabetik ilaç 
kullanan hastalar; grup 2-metformin dışında antidiyabetik ilaç kullanan hastalar; grup 
3-hiçbir antidiyabetik ilaç almayan tip 2 DM tanısı olan ve olmayan hastalar. Hemorajik 
inme geçiren hastalar, Tip 1 DM hastaları, ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar, 
inme öncesi günlük yaşam aktivitelerinde ciddi bozulma olan hastalar (mRS>=3) 
çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastaların NIHSS skorları ve taburculuk sırasındaki mRS 
skorları hesaplanmıştır. Gruplar akut iskemik inme şiddeti ve prognozu açısından 
karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmaya 156 hasta (kadın; n=69 (%44.2), erkek; n=87 (%55.8)) alınmıştır; 
grup 1’de 42 hasta (%26.9), grup 2‘de 17 hasta(%10.9); grup 3’de 97 hasta( %62.2) vardır. 
Gruplar arasında iskemik inme şiddeti (girişteki ortalama NIHSS skorları grup 1; 4,38 
±3.77, grup 2; 5,76 ±3.83, grup 3; 4,79 ±4.33) ve prognozu (taburculuktaki ortalama 
mRS skorları grup 1; 1,95 ± 1,41, grup 2; 2,71 ± 1,49, grup 3; 2,25 ± 1,35) açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05).

Sonuç: Metformin ve diğer antidiyabetik ilaç kullanımının, iskemik inme şiddet ve 
prognozu üzerine herhangi bir etkisi bulunmamıştır.  Ancak daha fazla sayıda hastayı 
içeren, çok merkezli yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
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EP44 CONTROLLİNG NUTRİTİONAL STATUS (CONUT) SCORE PREDİCTS İN-HOSPİTAL 
MORTALİTY İN ACUTE İSCHEMİC STROKE

ARSAL ACARBAŞ 
 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN CERRAHİSİ BİLİM DALI

Controlling Nutritional Status (CONUT) score predicts in-hospital mortality in acute is-
chemic stroke

Objective: The association between the nutritional status and outcomes in acute isc-
hemic stroke (AIS) is unclear. Therefore, we aimed to assess the association between 
Controlling Nutritional Status (CONUT) score, and in-hospital mortality in patients with 
AIS.

Methods: We retrospectively reviewed the records of all adult patients with AIS hospi-
talized through our ED. Demographic, clinical, and laboratory data on admission were 
recorded. Nutritional status was assessed with the CONUT score, which is calculated by 
the albumin, total cholesterol, and lymphocyte counts (Table). The primary endpoint of 
the study was in-hospital mortality.

Results: A total of 308 consecutive patients (mean age 70.2 ± 12.7 years, 53.9 % fema-
le) were included, and 35 of the patients (11.4%) died during their in-hospital course. 
Multivariate analysis older age(OR 3.16, 95% CI 0.76-5.54, p< 0.001), presence of heart 
failure (1.45, 95% CI 0.77-3.45, p= 0.03), and CONUT score> 4 (OR 2.34, 95% CI 1.23-
3.65, p= 0.01) were independent predictors of in-hospital mortality.

Conclusion: The present study indicates that the presence of malnutrition defined by 
the CONUT score predicts in-hospital mortality following AIS.

	Table.	Definition	of	controlling	nutritional	status	score	 		

	Variables	 		 		 		 		 		

	Serum	albumin	(g/ml)	 ≥3.5	 3.0-3.49	 	2.5-2.99	 	<2.5	 	

	Score	 0	 2	 	4	 	6	 	

	Total	cholesterol	(mg/dl)	 ≥180	 140-179	 	100-139	 	<100		

Score	 0	 1	 2	 3	 	

Lymphocytes	(count/ml)	 ≥1600	 1200-1599	 800-1199	<800	 	

Score	 0	 1	 2	 3	 	
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EP45 İSKEMİK İNME KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN SEREBELLAR ABSE OLGUSU

SERAP KÖKOĞLU 2, MUSA TEMEL 2, NURİYE KAYALI 1, RÜŞTÜ KOÇ 2, ÖMER KARADAŞ 2 
 
1 GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
2 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

53 yaşında erkek hasta aniden başlayan baş dönmesi, denge kaybı ve boyun ağrısı 
şikayetleriyle merkezimize başvurdu. Daha önce bilinen kronik bir hastalığı olmayan 
hastanın nörolojik muayenesinde sağda serebellar testlerde başarısızlık izlendi. Ek 
olarak ataksik yürüyüş paterni mevcuttu. Hastanın difüzyon MR görüntülemelerinde 
sağ serebellar hemisferde difüzyon kısıtlılığı izlendi. İlgili alan tomografide hipodens 
olarak görüldü. Laboratuar tetkiklerinde hafif lökositoz dışında özellik arz eden bir 
patoloji izlenmedi. Hasta ilk olarak serebellar iskemi olarak değerlendirildi. Hastanın 
vasküler görüntülemesi (bt anjiografi) değerlendirildi. Mevcut lezyona sebep olarak 
vasküler patoloji izlenmedi. Lezyon bölgesi belli bir vasküler sulama alanına uymayan 
ve klinik olarak iskemide beklemediğimiz şekilde baş ağrısı tarfileyen hasta için 
konvansiyonel MR planlandı. MRda dura ile temas eden, halkasal olarak kontrastlanan, 
abse ile uyumlu görünüm izlenmesi üzerine beyin cerrahisi ile görüşülerek hasta opere 
edildi. Abse materyalinden muhtemel odağı iç kulak olduğu düşünülen streptocoocus 
intermedius etkeni izole edildi. Drenaj ve antibiyotik tedavisi ile tam klinik regresyon 
sağlandı. 
Serebellar abseler genel olarak travmaya sekonder olarak gelişen, klinik olarak subakut 
seyirli, tedavi edilememesi halinde mortal seyredebilen enfektif bir hastaklıktır. 
Olgumuz akut başlangıçlı klinik ve radyolojik olarak iskemik inmeyi taklik edebilen ve 
öncesinde herhangi bir travma öyküsü olmayan bir olgu olduğu için sunmaya değer 
gördük. 
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EP46 CADASIL: KLİNİK, GÖRÜNTÜLEME VE GENETİK İNCELEME IŞIĞINDA OLGU 
SERİSİ

BÜŞRA S. ARICA POLAT , NURİYE KAYALI , N.TUĞÇE BİLBAY , RÜŞTÜ KOÇ , SERAP 
KÖKOĞLU , ÖMER KARADAŞ 
 
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Amaç: Serebral otozomal dominant arteriyopati ile subkortikal infaktlar ve 
lökoensefalopati (CADASIL) , genç yaşlarda  inmeye neden olan, nadir görülen,  kalıtsal 
bir küçük damar hastalığıdır. Auralı migren, geçici iskemik ataklar ya da subkortikal 
iskemik inmeler, apati başta olmak üzere duygudurum ve psikiyatrik bozukluklar, 
ilerleyici bilişsel yıkım ve sonrasında demans tablosu hastalığın temel özellikleridir. 
Hastalıktan 19 nolu kromozom üzerindeki NOTCH3 genindeki mutasyonların sorumlu 
olduğu bilinmektedir. Ayrıca sporadik olgular da bildirilmiştir. Ülkemizdeki görülme 
sıklığı tam olarak bilinmemektedir.

Yöntem: Bu çalışmada CADASIL tanısı almış beş olgu klinik özellikleri, beyin görüntüleme 
ve genetik inceleme sonuçları ile sunulmaktadır.

Olgu 1: 30 yaşında erkek hasta sol kol ve bacakta uyuşma şikayeti ile başvurdu. 
Hastanın yaklaşık 6 ay önce de benzer şikayetleri olduğu ve bir gün içinde düzeldiği 
öğrenildi. Özgeçmişinde migren ya da başka bir hastalığı yoktu. Sigara kullanmaktaydı. 
Soygeçmişinde anne, teyze, dayı ve anneannede erken yaşlarda geçirilmiş inme ve 
unutkanlık şikayeti vardı. Nörolojik muayenesinde; sol hemiparetikti, solda Babinski 
mevcuttu. Diffüzyon MRG’sinde sağ kapsula eksternada akut infarkt saptandı ve ASA 
100 mg/ gün başlandı. Yatışı sırasında  dengesizlik ve baş dönmesi şikayetlerinin 
olması ve nörolojik muayenesine ataksi ve sol üst ekstremitede dismetri tablosunun 
eklenmesi üzerine Diffüzyon MRG’si tekrarlandı. Sağ orta serebellar pedinkül mediyal 
kısmında akut iskemi gözlendi. Tedaviye klopidogrel 75 mg/gün eklendi. Kraniyal 
MRG’sinde; bilateral frontopariyetal subkortikal ve derin beyaz cevherde yaygın 
hiperintens lezyonlar görüldü. Genetik incelemesinde NOTCH3 geninde heterozigot 
değişim saptandı.

Olgu 2:  Üç yıldır olan unutkanlık, bulunduğu yeri karıştırma ve yürüme bozukluğu 
şikayeti ile polikliniğe başvuran 54 yaşındaki kadın hastanın 2016 yılında sol taraftan 
inme geçirdiği öğrenildi. Özgeçmişinde auralı migren ve HT tanıları mevcuttu. Sigara 
kullanmıyordu. Soygeçmişinde özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde; ciddi apatik 
olduğu gözlendi. Konuşması dizartrikti. Solda hemiparezisi vardı. Kraniyal MRG’de 
her iki bazal ganglionlar, sentrum semiovale, derin beyaz cevher ve subkortikal 
beyaz cevherde yaygın birbiriyle birleşmiş gliozis ve lakuner infarkt alanları gözlendi. 
Standardize Mini Mental Durum Değerlendirmesi’nden (SMMDD) 13/30 puan ve BDÖ 
41/63 puan aldı. Genetik inceleme planlandı ve ASA 100 mg/ gün ile memantin 20 mg/
gün tedavisi verildi.
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Olgu 3: Dört yıl önce başlayan ve giderek ilerleyen denge problemleri, konuşmada 
ve algılamada yavaşlama şikayetleri ile başvuran 48 yaşındaki erkek hastanın aurasız 
migren ve HT öyküsü olduğu, sigara kullandığı öğrenildi.  Soygeçmişinde özellik yoktu. 
Hasta 3 ay önce sol kolda güç kaybı ve konuşmada bozulma nedeniyle değerlendirilmiş 
ve sağ putamende akut iskemi ile ponsta lakuner infarkt alanı saptanmıştı. Nörolojik 
muayenesinde; solda nazolabiyal oluk silik, sol hemiparetik ve solda Babinskisi mevcuttu. 
Klopidogrel 75 mg/gün ve donepezil/memantin 10/20 mg/ gün kullanmaktaydı. 
Kraniyal MRG’sinde; bilateral frontopariyetal ve serebellar hemisferlerde yaygın 
hiperintens lezyonlar, sol lateral ventrikül korpusu posterior komşuluğunda ve sağ 
talamus anterolateralinde kronik infarktları vardı. Kraniyal FDG-PET incelesinde; 
yukarda belirtilen alanlarda metabolizma azalması saptandı. MoCA 12/30 puan olarak 
değerlendirildi. Genetik incelemesinde NOTCH3 geninde heterozigot değişim görüldü.

Olgu 4: 65 yaşında erkek hasta, yaklaşık iki yıldır olan ve giderek artan unutkanlık 
şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Hastanın 3 yıl önce konuşmada bozulma ve sağ 
tarafında güç kaybı şeklinde bir kez inme geçirdiği öğrenildi. Özgeçmişinde auralı 
migren, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve diyabeti  vardı. Hasta sigara 
kullanmıyordu. Apatisi yoktu. Öfke kontrol problemleri ve aşırı sinirlilik nedeniyle 
yaygın anksiyete bozukluğu tanısı almıştı ve anksiyolitik tedavi altındaydı. Annesinde 
unutkanlık ve erken yaşta geçirilmiş inme öyküsü mevcuttu. Nörolojik muayenesinde; 
konuşma içeriği ve akışı azalmıştı. İsimlendirmesi bozuktu. Beyin MRG’de bilateral 
frontotemporopariyetalde, bilateral serebellar hemisferde ve periventriküler alanlarda 
yaygın hiperintens lezyonlar gözlendi. Kraniyal FDG-PET incelemesinde bilateral 
pariyetal ve temporal lob anterior kesimlerde hafif düzeyde metabolizma azalması 
bulundu. Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MoCA) 12/30 ve Beck Depresyon 
Ölçeği (BDÖ) 33/63 olarak saptandı. Genetik inceleme planlandı. Hastaya asetilsalisilik 
asit(ASA) 100 mg/gün ve donepezil 10 mg/ gün tedavisi başlandı.

Olgu 5: 41 yaşında kadın hasta tek taraflı zonklayıcı vasıfta baş ağrısı şikayeti ile 
polikliniğe başvurdu. Hastanın baş ağrıları öncesinde görsel ve duyusal auraları olduğu 
anlaşıldı. Birkaç kez baş dönmesi ve dengesizlik şeklinde şikayetlerinin olduğu ve bir 
gün içinde tamamen düzeldiği öğrenildi. Majör depresyon tanısı almıştı ve  sertralin 
50 mg/gün kullanıyordu. Herhangi bir risk faktörü yoktu. Soy geçmişinde; babası  genç 
yaşta inme geçirmişti, ablası erken başlangıçlı demans etiyolojisi araştırılması sonrası 
CADASIL tanısı almıştı ve kardeşinde de benzer şikayetler vardı. Nörolojik muayenesi 
normaldi. Kraniyal MRG’sinde ; her iki frontoparietooksipital lob subkortikal ve derin 
beyaz cevherlerinde, her iki lateral ventrikül çevresinde geniş hiperintens lezyonlar 
gözlendi. Genetik inceleme sonucu NOTCH3 geninde heterozigot değişim saptandı. 
ASA 100 mg/gün tedavi başlandı ve takibe alındı.
Yorum: Genç inme olgularında, özellikle auralı migren varlığı ve unutkanlık sorgulanmalı, 
aile öyküsü araştırılmalı ve CADASIL için ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirme, 
görüntüleme ve  genetik incelemeler  yapılmalıdır. 
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EP47 NADİR GÖRÜLEN AKUT SEREBELLAR SENDROM: AKUT SEREBELLİT OLGUSU

RÜŞTÜ KOÇ 2, MUSA TEMEL 2, SERAP KÖKOĞLU 2, JAVİD SHAFİYEV 2, NURİYE KAYALI 1, 
ÖMER KARADAŞ 2 
 
1 GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
2 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

40 yaşında kadın hasta 1 haftadır devam eden baş ağrısı, denge bozukluğu ve bakış 
kısıtlılığı şikayetleriyle merkezimize müraacat etti. İlk değerlendirmede genel durumu 
iyi, şuuru açık, koopere oryante olduğu izlenen hastanın konuşması dizartrik ve yürümesi 
ataksik olarak değerlendirildi.  Gözlerde aşağı bakış kısıtlılığı mevcuttu. Diğer kranyal 
sinir muayeneleri ve periferik sinir muayeneleri normaldi. Santral görüntülemesinde 
akut iskemi veya hemoraji düşünüdürecek bulgu izlenmemiş olup serebeller bölgede 
difüzyon ağırlıklı görüntülemede hafif intensite artışı izlendi. Laboratuar incelemelerinde 
hafif beyaz küre artışı dışında anlamlı patolojik değer görülmedi. İleri inceleme amaçlı 
hospitalize edilen hastanda yatışının 2. gününde bilinç düzeyinde kötüleşme ve 
dispne gelişmesi üzerine hasta yoğun bakıma yatırıldı. Nörolojik muayenesinde bilinci 
letarjik olarak değerlendirilen hastada bilateral babinski pozitifliği görüldü. Santral 
görüntülenmesi tekrarlanan hastada ventriküllerde genişleme serebellar hemisferlede 
ödem ve serebellar tonsilde 1,5 cm’lik herniasyon görüntüsü izlendi.  Hasta mevcut klinik 
ve görüntülemeler ışığında akut serebellit olarak değerlendirildi. Tonsiller herniasyon 
riski sebebiyle lomber ponksiyon yapılamadı. Antiödem tedavisi ile ampirik antiviral/
antibiyotik tedavi başlandı. Tedavinin ilk gününden itibaren klinik düzelme izlenen 
hastada tedavinin 7. gününde tam klinik regresyon izlendi.  Kontrol görüntülemede 
serebellar ödemin ve ventriküler dilatasyonun azaldığı, tonsiller herniasyonun 0,7 
cm’ye gerilediği görüldü. Hasta tam şifa ile taburcu edildi.

Akut serebellit çok nadir görülen ve komplikasyonları sebebiyle mortal seyredebilen 
santral sinir sisteminin enfeksiyöz bir hastalığıdır.  Klinik olarak infratentorial bölge 
inmelerini taklit edebilir. Akut serebellar sendromla müraacat eden hastalarda akılda 
tutulması gereken klinik bir durumdur. 
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EP48 RELATİONSHİP BETWEEN FRONTAL QRS-T ANGLE AND STROKE SEVERİTY İN 
PATİENTS WİTH ACUTE ISCHEMİC STROKE

UNAL OZTURK 1, ONDER OZTURK 2, AHMET ADIGUZEL 1 
 
1 HEALTH SCİENCES UNİVERSİTY, DİYARBAKİR GAZİ YASARGİ EDUCATİON AND 
RESEARCH HOSPİTAL, DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
2 HEALTH SCİENCES UNİVERSİTY, DİYARBAKİR GAZİ YASARGİ EDUCATİON AND 
RESEARCH HOSPİTAL, DEPARTMENT OF CARDİOLOGY
 
OBJECTIVES: The cardiovascular manifestations of acute ischemic stroke have been 
well known. Clinical studies  have shown that electrocardiographic (ECG) abnormalities 
are frequently found in stroke patients. Apart from preexisting cardiac disorders, these 
abnormalities are most likely mediated by an increased sympathetic activity. However, 
it is uncertain whether repolarization parameters are related with stroke severity. A 
wide QRS-T angle has emerged as an abnormal electrocardiographic repolarization 
marker in stratifying cardiac risk in various study populations. In this study, we aimed 
to investigate the relationship between frontal QRS-T angle and stroke severity in 
patients with acute ischemic stroke.

 METHODS: A total of 192 patients (104 men, 88 women, 68 ± 14 years) with acute 
ischemic stroke were included in the study. Patients were divided into two groups based 
on the calculated NIHSS score (Group 1, NIHSS score < 16; Group 2, NIHSS score ≥ 16). 
Demographic, clinical, and laboratory data for all patients were collected. ECG was 
received from the patients in the first hour after the admission to neurology care unit. 
Frontal QRS-T angle were calculated. Cardiac function was evaluated by transthorasic 
echocardiography within 48 hours of admission to the neurology care unit.

RESULTS: There were no significant differences among clinical parameters of patients. 
Frontal QRS-T angle value were significantly higher in Group 2 patients than Group 1 ( 
87±39.7 vs 42.3±22.9, p<0.05).

CONCLUSION: Our results suggested that, repolarization parameters are associated 
with stroke severity  on admission in patients with acute ischemic stroke.
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EP49 AKUT İSKEMİK İNME İLE PREZANTE OLAN BİR SEREBRAL ANEVRİZMA OLGUSU: 
KLİNİK SEYRİ VE TEDAVİSİ

ASUMAN ALI 1 , CEMILE HAKI 2 , ALI KIRDÖK 3 , RAMAZAN YALÇIN 4

 

1,2 T.C SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, BURSA
3 T.C SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ, BEYİN CERRAHİSİ KLİNİĞİ, BURSA
4  BURTOM RADYOLOJİK TANI MERKEZİ, BURSA

 
 

Giriş: Fokal nörolojik defisitlere yol açan rüptüre olmamış anevrizmalarda spontan 
tromboz gelişmesi az bilinen bir konudur. Küçük anevrizmalar tromboze olmaya, 
rekanalize olmaya daha yatkınken büyük intrakranyal anevrizmalar daha çok rüptüre 
olmaya, kitle etkisi yapmaya ve büyümeye eğilimlidirler.

Amaç: Az bilinen bu konuda bir olgunun klinik seyrini ve radyolojik profilini tanımlamayı 
ve özellikle tedavi protokolünü belirlemeyi amaçladık.

Metod: 53 yaşında erkek hasta, yavaş yavaş başlayıp ilerleyen hafif motor disfazi 
ve solda yüzü de içine alan kolda distalde belirgin hemiparezi kliniği ile nöroloji ve 
nöroradyoloji tarafından değerlendirildi. Kliniğinin ikinci gününde yapılan dijital 
“substraction” anjiografide (DSA) ;sağ orta serebral arter alt trunkusta oklüzyon ve 
1 cm.lik tromboze anevrizma saptandı. Yine solda orta serebral arter bifürkasyon 
yerinde 1 cm.lik anevrizma ve anterior kommunikan arter de 1mm.lik anevrizma 
saptandı. Difüzyon MR da ise sağ hemisferde orta serebral arter sulama alanına 
uyan alanda difüzyon kısıtlaması görülüyordu. Kliniğinin 3.gününde hasta fokal 
başlangıçlı jeneralize nöbet geçirdi ve yapılan beyin BT’inde subaraknoid kanama ve 
reperfüzyon hemorajisi saptandı. Olgu beyin cerrahisine devredilerek sağda tromboze 
olan anevrizma ile ACA (anterior komünikan arter) anevrizmasına cerrahi müdahele 
yapıldı. Soldaki anevrizmaya ulaşılamadı. Olgu solda düşük el dışında nörolojik defisit 
gelişmeden taburcu edildi.. Özgeçmişinde hipertansiyon dışında özellik yoktu.

Sonuç: Böyle hastaların tedavileri için belirlenmiş kılavuzlar yoktur. Biz, başlangıçta 
iskemik inmeye sebep olan intrakranyal spontan tromboze anevrizma olgusunun klinik 
seyrini ve radyolojik bulgularını takdim ettik.

Tartışma: Nadir görülen tromboze anevrizma olgusunun iskemik inme ile kendini 
göstermesi ve klinik takip sırasında parsiyel kanayarak subaraknoid kanamaya 
sebebiyet vermesi önemlidir. Çünkü anevrizmanın spontan tromboze (parsiyel veya 
tam) olma oranı, anevrizmanın yerleşimine, boyutuna ve kaynaklandığı yere (orijinine 
göre) değişmektedir.
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EP50 İNME HASTALARINDA BESLENME YAKLAŞIMI: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME 

BÜŞRA S. ARICA POLAT , NURİYE KAYALI , SERAP KÖKOĞLU , RÜŞTÜ KOÇ , ÖMER 
KARADAŞ 
 
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Amaç: İnme geçirmiş hastalarda bilinç değişiklikleri, yutma fonksiyon bozukluğu, ağır 
afazi, motor kayıp ile uygun postürün sağlanamaması, iletişim problemleri, depresyon 
ve bilişsel yetilerin kısıtlanmasına bağlı azalmış besin alımı sonucu malnutrisyon sık 
karşılaşılan bir durumdur. Çeşitli çalışmalarda akut inme hastalarında malnutrisyon 
oranının  %3,8-32 arasında olduğu bildirilmiştir. İnmeden sonraki iki hafta içinde bu 
oranda yaklaşık iki kat artış görülmektedir. Kronik dönemde ise malnutrisyon oranı 
%30-49’a çıkar.  Hastanede yatışı sırasında yeterli beslenemeyen ve malnutrisyon 
gelişen hastaların yatış sürelerinin uzadığı, hastane maliyetlerinin arttığı ve gelişen 
komplikasyonlara bağlı olarak prognozlarının daha kötü olduğu bilinmektedir. İnme 
hastalarının uygun şekilde beslenmesi ve yeterli kalori alımlarının sağlanması klinik 
iyileşme üzerinde olumlu etki sağladığı gibi hem hastaların hem de bakım verenlerin 
yaşam kalitelerini arttırır. Disfaji inme sonrası sık görülen bir problemdir ve mutlaka 
değerlendirilmelidir. Disfajinin erken saptanması başta pnömoni olmak üzere gelişecek 
komplikasyonların önlenmesinde  önemlidir. İnme geçiren tüm hastaların beslenme 
durumu en erken zamanda değerlendirilmeli ve uygun beslenme planı yapılmalıdır. 
Hastaların su ve enerji ihtiyacı belirlenirken;  çeşitli klinik ölçekler, laboratuvar 
testleri, antropometrik ölçümler ve nutrisyonel parametreler kullanılabilir. Yutma 
işlevi sağlam olan hastalara uygun pozisyonda ve gözlem altında oral beslenme bir an 
önce başlanmalı, oral alımın mümkün olmadığı inme hastalarına ise enteral nutrisyon 
kullanılmalıdır. Oral ya da enteral beslenmenin kontrendike olduğu veya bu beslenme 
yöntemleri ile istenen beslenme hedeflerine ulaşılamadığı durumlarda parenteral 
beslenme akla gelmelidir.

Yöntem: Bu çalışmada Ocak - Temmuz 2019 tarihleri arasında Gülhane Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde inme tanısı ile yatarak tedavisi düzenlenen 141 
hastanın hastane kayıtları incelenmiş  ve beslenme şekilleri ile bununla ilişkili durumlar 
değerlendirilmiştir.

Sonuç: Akut inme tanısı almış 141 hastanın 90’ı erkekti. Yaş ortalaması 71,74 
(±10,78) yıl idi. Hastaların % 93,6’sı iskemik inme geçirmişti. National Institutes of 
Health Stroke Scale (NIHSS) ortalaması 3,58 (±3,32) ve Modifiye Rankin Skoru (mRS) 
ortalaması 1,75 (±0,38) idi. İnmelerin büyük çoğunluğu parsiyel anterior sirkülasyon 
lokalizasyonundaydı (% 68,4). Hastaların yaklaşık yarısında etiyolojide küçük arter 
oklüzyonu vardı (%50,4). 13 hastaya intravenöz trombolitik tedavi verildi. Üç hastaya 
mekanik trombektomi yapıldı. 11 hastaya ise revaskülarizasyon uygulandı. Çoğu  hasta 
antiagregan tedavi kullanıyordu ( 117/141). Ortalama serum albümin düzeyleri 3,63 
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(±0,68) g/dl idi. Hastaların %97,2’sinin beslenmesine  inme sonrası ilk gün başlandı. 
23 hastaya disfaji değerlendirilmesi amacıyla yutma testi yapıldı ve yutma güçlüğü 
saptandı. Yatışları boyunca 117 hasta oral, 23 hasta enteral ve 1 hasta da parenteral 
yolla beslendi. 13 hastada kıvam arttırıcı gıdaya ihtiyaç duyuldu. Enteral yolla beslenen 
hastalardan sekizinde, araya giren enfeksiyon, rekürren inme, bilinç değişikliği nedeniyle 
yoğun bakım ünitesine alınma ve aspirasyon gibi sebeplerle geçici süre parenteral 
beslenmeye geçildi. Mevcut durumun iyileşmesi sonrasında enteral beslenmeye devam 
edildi. Bahsedilen nedenlerle hastaların %12,1’inin yatışları sürecinde beslenme şekli 
değiştirildi. 3 hastaya ortalama 19,6 (15-25). yatış gününde PEG açıldı. Total anterior 
sikülasyon lokalizasyonlu hastaların %8,13’ü oral, %29,4’ü enteral yolla beslenmişti ve 
bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p:0,026). Enteral yolla beslenen hastaların 
NIHSS ve mRS puanları anlamlı olarak daha yüksekti (p: 0,000, p:0,000). Beslenme şekli 
ile;  inme tipi, yaş, cinsiyet, etiyoloji ve uygulanan tedaviler arasında ilişki yoktu. Aynı 
şekilde enteral beslenme çeşidi ile yaş, cinsiyet, inme tipi, inme lokalizasyonu, etiyoloji 
ve tedavi arasında da anlamlı fark saptanmadı.

Yorum: Akut inme geçiren hastaların malnutrisyon açısından ayrıntılı olarak 
değerlendirilmeleri ve mümkün olan en kısa zamanda ve en uygun yolla beslenme 
programlarının düzenlenmesi inme tedavisi ve rehabilitasyonunda oldukça önemlidir. 
Seçilecek beslenme şeklini etkileyen hasta ile ilişkili faktörlerin anlaşılması için 
laboratuvar testleri ve nutrisyonel klinik ölçeklerle desteklenmiş çalışmalara ihtiyaç 
vardır.
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EP51 GÖRÜNTÜLEMESİNDE SIVI-SIVI SEVİYESİ GÖSTEREN İNTRASEREBRAL 
KANAMALI HASTALARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ÜMİT SAYLIK , ÜLKER ANADOL KELLECİ , YUNUS DİLER , AYŞE DESTÎNA YALÇIN 
 
İSTANBUL ÜMRANİYE E.A.H.

Amaç: Non-travmatik serebral kanamalarda hematomun lokalizasyonu ve radyolojik 
özellikleri kanamanın etyolojisi hakkında klinisyene bilgi verebilmektedir. Bilgisayarlı 
beyin tomografisi (BBT)’sinde sıvı-sıvı seviyesi veren intraserebral kanamalar sıklıkla 
hastada var olan bir koagülopatiye işaret eder. Koagülasyon bozuklukları haricinde 
tümörler ve arteriyovenöz malformasyonlarda sıvı-sıvı seviyesi gösteren kanamaların 
etyolojisinde yer almaktadır. Sıvı-sıvı seviyesi veren intrakraniyal kanamalar hematom 
ekspansiyonu ve kötü prognoz ile ilişkilidirler. Bu çalışmada Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurusunda BBT’sinde sıvı-sıvı 
seviyesi gösteren hastaların klinik ve radyolojik özelliklerini sunmayı amaçladık.

Yöntem BBT’sinde sıvı-sıvı seviyesi saptanan dokuz hastanın dosya bilgileri retrospektif 
olarak incelenerek vasküler risk faktörleri, klinik özellikleri, kısa dönem prognozları ve 
radyolojik özellikleri değerlendirildi.

Sonuç Hastaların 7si (%77.7 ) kadın, 2si (%22,2) erkekti.Yaş ortalamaları 67,6 yıl idi. 
En sık başvuru şikayetleri motor defisit (n=4, % 44.4), konuşma bozukluğu (n=3, 
%33.3), genel durumda bozulma (n=3, %33.3), başağrısı (n= 1, %11.1) idi. Klinik 
takipleri esnasında 4 hastada epileptik nöbet gözlendi (%44.4). Hastalarda en sık 
saptanan vasküler risk faktörleri hipertansiyon (n=5, %55) ve diyabet (n=5, %55) idi. 3 
hastanın kronik renal yetersizliği vardı (%33.3). Hiçbir hastada malinite öyküsü yoktu. 
Hastaların tümünde koagülopati saptandı. Bunların tamamı ilaca bağlı koagülopati idi 
ve takiplerinde karaciğer yetersizliğine dair bulgu saptanmadı. Antikoagülan kullanım 
endikasyonu 3 hastada (%33.3) kalp kapak replasmanı, 5 hastada (%55.5) atrial 
fibrilasyon, 1 hastada (%11.1) pulmoner tromboemboli idi. 6 hasta (%66.6) varfarin, 
3 hasta (%33.3) düşük molekül ağırlıklı heparin kullanmakta idi. Başvuru esnasındaki 
ortalama INR:3.3, protrombin zamanı 34.6 sn (11-16) idi. Hastaların 1. hafta sonundaki 
ortalama mRS: 4 olarak değerlendirildi.4 hastada serebellar, 5 hastada lober hematom 
tespit edildi.

Yorum Çalışma sonuçlarımız literatüre benzer şeklilde BBT’sinde sıvı- sıvı seviyesi 
gösteren serebral kanamaların kötü prognoz ile ilişkili olduğunu, hemen hemen daima 
altta yatan bir koagülopatinin var olduğunu göstermiştir.
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EP52 ENDOVASKÜLER YOLLA TEDAVİ EDİLEN İNTERNAL KAROTİS ARTER TEPE 
OKLÜZYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ VE FONKSİYONEL SONLANIM

NİHAT ŞENGEZE 1, SEMİH GİRAY 2 
 
1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD. 
2 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD.
 
Amaç: İnternal karotis arter (İKA) terminal (tepe) oklüzyonları sıklıkla kötü fonksiyonel 
sonlanım ve yüksek mortalite oranları ile ilişkilidir. İKA tepe oklüzyonlarında intravenöz 
trombolitik tedavi ile başarı oranları oldukça düşüktür ve bu nedenle endovasküler 
tedavi önerilmektedir. Biz çalışmamızda endovasküler yolla tedavi edilen İKA tepe 
oklüzyonu olan hastalarda, iskemik inme risk faktörlerini, rekanalizasyon başarısını ve 
3. aydaki klinik sonlanımı incelemeyi amaçladık.
 
Gereç-yöntem: Çalışmaya 2016-2019 yılları arasında İKA tepe oklüzyonu ile hastaneye 
başvuran ve endovasküler yolla tedavi edilen 32 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Çalışmaya alınan bütün olguların hemogram, rutin biyokimyasal inceleme (açlık kan 
şekeri, üre, kreatinin, BUN), sedimentasyon değeri, pıhtılaşma zamanı (PT), aPTT, INR 
değerleri ve serebrovasküler hastalık açısından risk faktörleri incelendi. Hastaların 
Dijital substraksiyon anjiografi (DSA) sonucunda rekanalizasyon oranları, başarılı 
rekanalizasyon oranları, üçüncü ay sonundakimortalite ve 3. Ay sonunda iyi klinik 
sonlanım (mRS≤2) olan hasta oranları, tedavi sonrası hemorajik transformasyon 
gelişimi incelendi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 32 hastanın % 62.5 (n=20) kadındı. Tüm hastaların 
yaş ortalaması 65.7 ±15.4 idi. Çalışmaya alınan hastaların 16 (%50)’ü sağ taraf inme 
geçirmişti. Hastaların başvuru anında NIHSS skoru ortalaması 17.2 ±4.1 idi. Hastaların 
üçüncü ay sonunda 15 (%46.9)’inde mortalite gerçekleşmişti. Üçüncü ay sonunda 
iyi klinik sonlanım (mRS≤2) hastaların 7 (%21.9)’sinde izlendi. Endovasküler işlem 
sonunda en az TİCİ 2b rekanalize olan hasta grubunda 21 ( %65.6) hasta vardı. Tek sefer 
trombektomi (ilk pass) sonrası TİCİ 2b ve üzeri başarılı rekanalizasyon hastaların 10 
(%31.3)’ünde izlendi. İşleme alınan hastaların 6 (%18.8) inde hemorajik transformasyon 
gelişmişti.
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Tartışma ve Sonuç: Liebeskind D. S. ve ark. 2015 yılında yayınladığı 72 İCA tepe 
oklüzyonu olan çalışmasında hastaların %32 sinde İV TPA kullanılmıştı, %28 inde mRS≤2 
iyi klinik sonlanım izlenmişti ve üç aylık mortalite %51 olarak belirtilmişti.

Lee JS ve ark 2013 yılında yayınlanan 10 hasta ile yaptığı çalışmada, mekanik 
trombektomi cihazlarının rekanalizasyon için IA ürokinaz infüzyonundan daha etkili 
olduğunu, ancak yine de yüksek oranda kötü sonuçlara yol açtığını tespit etmiştir. 
Hastaların %80 nide TİCİ 2b-3 rekanalizasyon elde edilmiş ancak hastalarda üç ay içinde 
%40 oranında mortalite gelişmiştir.

Çalışmaya alınan hastaların literatür verileri ile uyumlu olarak yaklaşık %47 sinde 
üçüncü ay sonunda, yüksek bir oranda mortalite gerçekleşmişti. Hastaların %65.6’sında, 
yüksek bir oranda başarılı rekanalize edilmesine rağmen, tek sefer trombektomi (ilk 
pass) ile rekanalizasyon oranı yaklaşık bu hastaların yarısında gerçekleşmişti.

Sonuç olarak İKA tepe oklüzyonları İV TPA yanıtı iyi olmayan, çoğunlukla endovasküler 
yolla tedavi edilmesi gereken ve hastaların az bir kısmında iyi klinik sonlanım elde 
edilebilen büyük damar oklüzyonlarıdır.
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EP53 VERTEBRAL ARTER HİPOPLAZİSİ VE ARKA SİSTEM İNME İLİŞKİSİ

YÜKSEL ERDAL 2, AHMET BATUHAN ÇIPLAK 1, ÇAĞLA ŞİŞMAN 1, BANU BAYRAMOĞLU 1, 
UFUK EMRE 1 
 
1 İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
2 MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
 
GİRİŞ: Vertebral arter hipoplazisi (VAH) yaygın görülen bir durum olmakla birlikte arka 
sistem inmelerindeki rolü tam olarak ortaya konamamıştır/aydınlatılmamıştır. Birçok 
çalışma aterosklerotik risk faktörleri eşlik ettiğinde VAH’nin inme için bir predispozan 
faktör olabileceğini öne sürmüştür. Bu çalışmada VAH ve arka sistem inme ilişkisini 
değerlendirmeyi amaçladık.
 
YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında nöroloji servisinde 
yatarak tedavi gören arka sistem inmeli 178 hasta dahil edildi. Hastaların demografik 
özellikleri, risk faktörleri, inme paternleri, modifiye rankin skorları kaydedildi. BT 
anjioda VA çapı <2.5 mm olan hastalar VAH grubuna dahil edildi.
 
BULGULAR: Çalışmaya 115 kadın ve 63 erkek dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 
65.8+12 idi. Hastaların 74’ünde (%41.6) VAH mevcutken, 104’ünde (%58.4) VAH yoktu. 
VAH olan ve olmayan grupta cinsiyet ve yaş bakımından anlamlı fark saptanmadı 
(p=0,310,p=0,676). Risk faktörleri bakımından her iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). İnme öyküsü VAH olan grupta olmayan gruba 
göre istatistiksel olarak daha yüksek saptandı (p=0.039). VAH olan grupta modifiye 
rankin skoru, olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0.018). İnme 
paternleri bakımından VAH olan grupta laküner inme paterni, olmayan gruba göre 
istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanırken (p=0.045) diğer inme paternleri her iki 
grupta benzerdi (p>0,05).
 
SONUÇ: Çalışmamızda arka sistem inmesi ve VAH olan grupta diğer çalışmaların aksine 
aterosklerotik risk faktörleri bakımından anlamlı ilişki saptanmazken, VAH’nin klinik 
inme şiddetini olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuştur.
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EP54 SEREREBRAL KOLLATERALLERİN SUBARAKNOİD KANAMALARDA SEREBRAL 
VASOSPAZM VE SEREBRAL GECİKMİŞ İSKEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

ALİ YILMAZ 2, AYÇA ÖZKUL 1, MEHMET ESKİCİ 1, MURAT OZCAN YAY 2 
 
1 ADNAN MENDERES UNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 ADNAN MENDERES UNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç: Serebral kollateral dolaşım subaraknoid kanamalarda (SAK) serebral vazospasma 
bağlı gecikmiş serebral iskemiyi etkileyebiir. Bu çalışamada amacımız kollateral durum 
, vazospasm ve gecikmiş serebral iskemi arasındaki ilşkiyi anevrizmal ve nonanevrizmal 
subaraknoid kanamalı hastalarda incelemekti.

Metod: 2015-2018 yılları arasında anevrizmal ve nonanevrizmal SAK hastalarının 
verileri retrospektif olarak incelendi. Her hastada serebral anjiografi yapılarak serebral 
anevrizma, vazospasm ve kollateral dolaşım değerlendirildi. Gecikmiş serebral iskemi 
tanısı kontrol beyin tomografisi veya MR verileri ile kondu. Serebral vazospasm 4-7. 
günlerde uygulanan serebral anjiografi verileri ile değerlendirildi ve kollateral dolaşım 
ASITN/SIR skalasına göre yorumlandı.

Veriler: Toplam 59 hasta verisi yorumlandı. Anevrizmal ve nonanaevrizmal SAK hastaları 
demografik veriler açısından farklılık görülmedi ancak anevrizmal SAK hastaları daha 
yüksek Fisher skoruna sahipti (3.4±0.57 vs 2.5±0.67 p=0.004). İyi kollaterali olan (evre 
3,4)  ve  ( 0,1,2) gruplar karşılaştırıldığında demografik veri, Fisher skor, ve mortalite 
açısından anlamlı fark saptanmadı. Ancak kötü kollaterali olan hasta grubunda daha sık 
gecikmiş serebral iskemi izlendi (25 (%55.26) vs 7 (%33.3), p:0.017).

Sonuç: Kötü kollaterali olanlarda gecikmiş serebral iskeminin daha sık olması 
nedeniyle bu hastalarda serebral iskemi yönünden dikkatli davranılması gerektiğini 
düşünmekteyiz. Bununla birlikte vasospazm ve serebral iskemi arasında net bir ilişki 
ortaya konulamamış olup daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
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EP55 AKUT İSKEMİK İNMELİ İKİ OLGUDA MEKANİK TROMBEKTOMİ SONRASI 
KONTRAST EKSTRAVAZASYONU

HANDAN TEKER , MUHAMMED NUR ÖĞÜN , MURAT YILMAZ 
 
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Giriş:İnme tüm dünya da ölüm nedenleri arasında 3. sırayı almakta ve morbitenin 
de başta gelen nedenlerindendir. Tüm inmelerin %80’den fazlası iskemik kökenlidir. 
Intravenöz trombolitik tedavi ve endovasküler rekanalizasyon tedavisi akut iskemik 
inmede hayat kurtarıcı tedavilerdir. Endovasküler rekanalizasyon tedavisi yapılan akut 
iskemik inmeli hastalarda postterapötik bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemelerde 
intraparankimal hiperdens alanlar gözlenmebilmektedir. Bu hiperdens alanlar hemoraji 
ile ilişkili olabildiği gibi mikrovasküler hasara bağlı kontrast madde ekstravazasyonu ile 
ortaya çıkan bir görüntü de olabilmektedir. Endovasküler rekanalizasyon tedavisinde, 
en önemli komplikasyonlardan biri hemorajidir. BT’de görülen hiperdens bölgelerin 
hemoraji görüntüsü ile olan benzerliği doğru tanı ve tedavinin engellenmesi nedeniyle 
önem kazanmaktadır. Bu iki olgu sunumunda endovasküler tedavi sonrası kontrast 
stazının oluşturduğu parankimal hiperdensite örneği sunmak istedik.

Olgu 1: Bilinen hipertansiyon, atriyal fibrilasyon, konjestif kalp yetmezliği tanılı 58 
yaşında kadın hasta sağ kol ve bacak güçsüzlüğü ve konuşamama ile şikayetlerinin 
75.dakikasında tarafımıza konsulte edildi. Başvuru Nıhss 22 olarak saptandı.  Hastanın 
MR diffuzyon görüntülemesinde akut sol MCA enfarktı, BT anjiografisinde sol median 
serebral arter M1 oklüzyonu görüldü. Hasta Anjio Suitine alınarak Endovasküler 
rekanalizasyon işlemine alındı. Hasta da TICI Grade 2b rekanalizasyon sağlandı. Hastanın 
revaskülarizasyon sonrası yapılan 24. saatindeki görüntülemesinde intraparankimal ve 
kortikal sulcuslarda hiperdens görünüm izlendi. Ardından 48.saatinde yapılan kontrol 
görüntülemede hiperdensite rezorbe olduğu gözlendi.
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Şekil 1: Hastanın işlem sonrası ve kontrol BT görüntüleri

Olgu 2: Bilinen larinks kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hiperlipidemi tanılı 
70 yasında erkek hasta sağ kol ve bacak güçsüzlüğü ile acil servise şikayetlerinin 
55.dakikasında başvurdu. Başvuru Nıhss 9 saptandı. MR diffuzyon’da sol MCA sulama 
alanında akut enfarkt ve BT anjiografide sol ICA tepe T oklüzyonu gözlendi. Hastaya 
intravenöz tromboliz uygulandı, ardından Endovasküler rekanalizasyon işlemine alındı. 
TICI Grade 3 rekanalizasyon sağlandı. Endovasküler rekanalizasyon tedavisi sonrası 
24.saatte çekilen BT’de sol paryetal lobda intraparankimal düzensiz sınırlı hiperdens 
alan gözlendi. Kontrol değerlendirilmesinde hiperintens görüntü tamamen rezorbe 
oldu, yerini fokal iskemiye bıraktı (Şekil 2).

 
Şekil 2: İşlem sonrası ve kontrol BT görüntüleri
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Tartışma: Endovasküler rekanalizasyon sonrası kontrol BT görüntülemelerinde 
parankimal hiperdansite önemi iyi anlaşılamamış oldukça sık rastlanan bir bulgudur. 
Anjiografi işlemi sırasında ortaya çıkan kan beyin bariyeri bozukluğuna bağlı kontrast 
maddenin enjeksiyon sırasında endotel sıkı bağlantılarından sızarak ekstravasküler 
alanda hiperdens görünüm oluşturabildiği öngörülmektedir(1,2).

Endovasküler rekanalizasyon tedavisinde en sık görülen komplikasyonlarından biri 
hemorajidir. Endovasküler tedavinin hastalarda %39 kadar yüksek intraparenkimal 
hemoraji insidansı olduğu gösterilmiştir(3). Hemoraji ile kontrast maddenin oluşturduğu 
görüntü karşılaştırıldığında biribirine yakın Hounsfield unit değerleri oluşmaktadır. 
Tekrarlayan kontrol BT görüntülemelerde hiperdens görüntü yaklaşık 24-48 saat içinde 
rezorbe olmakta yerini fokal iskemi görüntüsüne bırakmaktadır.

Sunduğumuz iki hastada da kontrol BT değerlendirilmesinde kontrast maddenin hızla 
yerini fokal iskemi alanına bıraktığı gözlenmektedir. 24 saatten uzun süren hiperdansite 
ise hemorajik transformasyon için yüksek risk olarak değerlendirilmektedir(4). 
Mericle ve arkadaşları yaptığı bir çalışmada kan ile kontrast maddenin birbirinden 
ayrımını açıklamak için bir sınırlandırma şeması ileri sürmüşlerdir. 10 hastanın verileri 
retrospektif olarak incelenmiş ve hiperdensite >150 hounsfield unit (HU) olduğu 
durumda kan ekstravazasyonu öngörülmesi önerilmiştir(5).  
 
Sonuç: Kontrastsız BT acil posttromboliz değerlendirmesi için değerli bir tekniktir. 
Önemli bir kitle etkisi olmadan, reperfüze edilmiş bir alanda bir hiperdens bölgenin 
varlığı büyük olasılıkla MR görüntülemede difüzyon kısıtlama alanı ile ilişkilidir ve inme 
anlamına gelir. Bu olgu sunumunlarında Endovasküler rekanalizasyonu takiben yapılan 
BT görüntülemedeki hiperdens alanların her zaman hemoraji ile ilişkilendirilmemesi 
gerektiğine dikkat çekmek istedik. 
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EP56 MEKANİK TROMBEKTOMİ YAPILAN BAZİLER TEPE SENDROMU OLGUSU

HESNA BEKTAŞ , SERDAR BARAKLI 
 
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Tüm serebrovasküler hastalıkların %80’i iskemik, %20’si hemorajik tiptedir. İskemik 
inmeler içinde arka sistem enfartları (POCI) %16.5 ile %39.8 oranında görülmektedir. 
Vertebrobaziler iskeminin en sık nedenleri embolizm, büyük arter aterosklerozu, 
penetran küçük arter hastalığı ve arteryel diseksiyondur. Burada mekanik trombektomi 
yapılan baziler tepe sendromu olan bir olgu sunulacaktır.
42 yaşında erkek hasta acil servise konuşmada peltekleşme ve sağ kolda kuvvetsizlik 
şikayetiyle başvurdu. Hastanın bilinen kronik bir hastalığı yoktu. 10 yıl önce kardiyak 
hidatik kist nedeniyle opere olan ve o zamandan bu yana aspirin 100 mg/gün kullanımı 
olan hasta 15 gün önce septoplasti ameliyatı olmuştu. Hastanın 25 paket yıl sigara ve 
ara sıra alkol kullanımı vardı.
Olayın ilk oluş anında tansiyonu 170/100 mm Hg olarak ölçülen hastanın acil servisteki 
tansiyonu 120/70 mm Hg olarak ölçüldü. Acil servisteki ilk muayenesinde hafif dizartrik 
konuşması ve sağda pozitif babinski refleksi vardı. Hastanın beyin BT’sinde belirgin akut 
patoloji görülmedi. NIHSS: 1 olarak hesaplanan hastanın çekilen difüzyon MRG’sinde 
sağ serebellar hemisferde ve vermis düzeyinde geniş, sol serebellar hemisferde 
küçük olmak üzere akut kısıtlı difüzyon bulgusu görüldü. Acil servisteki takibinde sağ 
gözde dışa bakış kısıtlılığı, sol gözde pitozis ve sağda serebellar testlerde beceriksizlik 
görüldü. Yeni NIHSS: 6 olarak hesaplandı. Hastanın sağ serebellar hemsiferdeki enfarkt 
koru büyük olduğundan hastaya IV trombolitik tedavi uygun görülmedi. Heparin 
infüzyonu başlanan hasta tanısal DSA işlemine alındı. Yapılan 4 sistem selektif serebral 
anjiyografide baziler tepe ve sağ PCA-PICA düzeylerinde akut tromboemboli izlendi. 
Hastaya mekanik trombektomi yapıldı. İşlem sırasında ve sonrasında komplikasyon 
olmadı. Hastaya işlem sonrası kontrol beyin BT çekildi. Hasta entübe olarak yoğun 
bakım ünitesine alındı.
Takibinde nöroloji servisine alınan hasta inme etyolojisi açısından araştırıldı. Hasta 
aspirin 100 mg/gün ve klopidogrel 75 mg/gün ile takip edildi.
24 günlük yoğun bakım ve servis takibinin ardından hasta yardımsız yürümesine 
izin vermeyecek derecede olan ataksi (SARA skalasına göre demarş 7/8) ve dizartrik 
konuşma ile taburcu edildi.
Yaklaşık 6 ay sonraki kontrol muayenesinde Modifiye Rankin Skoru 1 olan hasta 
yardımsız mobilize olmaktaydı. Ataksisi belirgin olarak düzelmiş olan hastanın (SARA 
skalasına göre demarş 0/8) hafif dizartrisi mevcuttu. Hastanın takibine klopidogrel 75 
mg/gün ile devam edilmektedir.
Baziler arter oklüzyonuna bağlı akut inmede mekanik trombektomiye dair randomize 
kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır. Çeşitli retrospektif çalışmalarda ise arka 
sirkülasyon inmelerinde mekanik trombektominin, ön sirkülasyon inmelerine göre 
daha düşük semptomatik intrakranial hemoraji riskine sahip olduğu ve benzer etkinlik 
gösterdiği belirtilmiştir.
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EP57 SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ OLGULARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ

ÜNAL ÖZTÜRK , PINAR AYDIN ÖZTÜRK , AHMET ADIGÜZEL 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ
 
Amaç: Serebral venöz trombozunun (SVT) altında yatan nedenleri, hastalığın karşımıza 
çıkış şekillerini,  görüntüleme özelliklerini,  tedavi uygulamaları ve hastaların tedavi 
sonraki klinik durumlarını araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Nöroloji kliniğinde Temmuz 2015- Temmuz 2019  tarihleri arasında 
SVT tanısı ile takip ettiğimiz hastaların demografik verileri, başvuru belirti ve bulguları, 
nörogörüntüleme ve laboratuvar incelemeleri, hastalığın altında yatan nedenleri, 
tedavi şekillerimiz ve yine hastaların taburculuk sıradaki nörolojik fonksiyonları geriye 
dönük olarak incelendi. 

Bulgular: SVT tanılı 47’i kadın toplam 51 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş 
ortalaması 31,88 idi (değişim aralığı: 18-71). Hastaların geliş şikayetleri baş ağrısı 
(en sık), görme bulanıklığı, nöbet , hemiparezi idi.  Altta yatan nedenler  gebelik ve 
lohusalık, herediter trombofili olarak gözlendi. En sık tutulan sinüs  transvers sinüs 
idi. Hastaların tamamı düşük molekül ağırlıklı heparinle birlikte- coumadinize edildi. 
Hastaların taburcu edildikleri sıradaki Modifiye Rankin Skala skorlarının 2 ya da altında 
olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışmada nöroloji servisinde takip ettiğimiz SVT tanılı hastaların klinik 
özelliklerini inceledik ve hastaların takiplerinin önceden sanılanın aksine iyi olduğunu 
gösterdik. Ancak, tedavi şekilleri ve hastalığın akıbeti ile ilgili daha kesin sonuçlara 
ulaşabilmek için daha geniş kohortlu ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.
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EP58 İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYONA SEKONDER GELİŞEN KORTİKAL VEN 
TROMBOZLU BİR OLGU

SERAP ZENGİN KARAHAN , ELİF GÖKÇEN KÖKTÜRK , SİBEL GAZİOĞLU 
 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD

Giriş: İntrakraniyal hipotansiyon, kortikal ven trombozunun nadir görülen 
nedenlerinden biridir.

Olgu: 51 yaşında erkek hasta, sağ kolda, yaklaşık 15 gündür, ara ara olan, kısa süreli 
uyuşma, karıncalanma ve başvurduğu gün gelişen, 15 dakika süreli, yine aynı kolda, 
kuvvet kaybı şikayetiyle aci,l servise başvurdu. Hastanın, yaklaşık 1 aydır frontal 
bölgede, zonklayıcı, ayağa kalktığında artan, istirahatle azalan baş ağrısı şikayeti de 
mevcuttu. Hastanemiz  acil servisinde değerlendirilen hastanın nörolojik muaynesi 
normaldi. Hastaya yaklaşık 1 ay önce baş ağrısı nedeniyle hastanemiz beyin cerrahisi 
kliniği tarafından  araknoid kist rüptürüne bağlı gelişen subdural higroma nedeniyle 
önce boşaltıcı girişim yapıldığı, 2 hafta sonrasında da, şikayetlerinin tekrar başlaması 
nedeniyle kistoperitoneal shunt takıldığı öğrenildi. Çekilen beyin MR ve MR venografi 
tetkiklerinde, bilateral dural kalınlaşma (intrakraniyal hipotansiyon), sol frontoparietalde 
kortikal ven trombozu ve sulkal kanama ile uyumlu bulgular, sağ orta kraniyal fossada 
araknoid kist ve sağ konveksitede subdural efüzyon tespit edildi. Hastada, intrakraniyal  
hipotansiyona sekonder kortikal ven trombozu düşünüldü. Beyin cerrahisi tarafından 
shunt kateteri çıkarılan hasta nöroloji servisine kabul edildi. Nöroloji servisindeki 8 
günlük takibinde herhangi bir şikayeti olmayan hasta kumadinize edilerek taburcu 
edildi.  

Sonuç: İntrakraniyal hipotansiyon kortikal ven trombozu için nadir fakat akılda 
tutulması gereken bir tanıdır.    
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EP59 PERCHERON ARTER ENFARKTI

ENES TARIK İNCİ , SEYFİ EMRE AKSOY , LEVENT ERTUĞRUL İNAN 
 
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Percheron arteri, posterior serebral arterin proksimal kesiminden orijin alan 
iki taraflı rostral mezensefalon ve paramedian talamusu besleyen nadir bir anatomik 
vasküler varyanttır[1-2]. Genellikle oküler hareket bozukluğu ve uyku halinden komaya 
kadar uzanan bilinç bozukluğu ile karşımıza çıkar[3]. Bu olgu sunumunda, vertikal 
bakış paralizisi ve bilinci hipersomnole olan bir Percheron arter enfarkt tanılı olgu 
tartışılmaktadır.
 
Olgu Sunumu: 47 yaşında kadın hasta yaklaşık sekiz saat önce başlayan baş dönmesi 
sonrası uyku hali nedeniyle ile acil servisimize getirildi. Acil servise getirildiğinde hastanın 
kan basıncı 136/76 mmHg, kalp atım sayısı dakikada 84, solunum sayısı dakikada 22 
idi. Nörolojik muayenesinde şiddetli vokal ve ağrılı uyarana yanıt veren uyku hali ve 
vertikal bakış paralizisi mevcuttu. Fokal duyu veya motor defisit saptanmadı. Derin 
tendon refleksleri global normoaktifti. Pupiller izokorik ve miyotik olma eğilimindeydi. 
İki taraflı pupil ışık refleksi alınmıyordu. Öyküsünde 7 yıldır diyabetes mellitus tip 2, 
5 yıldır hipertansiyon ve 2 yıldır koroner arter hastalığı olduğu öğrenildi. Metformin 
2000 mg/gün po, Telmisartan/Hidroklorotiyazid 80/12.5 mg/gün po ve Amlodipin 10 
mg/gün po kullanıyordu. Rutin kan ve idrar tetkiklerinde anlamlı patoloji saptanmadı. 
Elektrokardiogram(EKG) ve arteriyal kan gazı analizi normal sonuçlandı. Beyin tomografi 
görüntülemesinde akut patolojiler dışlandı. Kranyal diffüzyon manyetik rezonans 
görüntülemesinde iki taraflı paramedian talamus ve rostral mezensefalonda akut 
diffüzyon kısıtlamaları saptandı. Hastanın semptomları sekiz saatlik zaman diliminde 
olması nedeniyle trombolitik tedavi uygulanamadı. Asetilsalisilik asit 300 mg/gün po 
ile tedavisine başlandı.
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Tartışma: Genellikle mezensefalon ve talamus hem anterior hem posterior 
sirkülasyondan beslenir.Talamusun paramedian bölgeleri posterior serebral arterin P1 
segmentlerinden köken alan talamoperforan arterler tarafından beslenir[4].

Percheron arteri ilk kez 1973’te baziller arter ve posterior kominikan arter arasındaki 
posterior serebral arterden orijin alan, iki taraflı rostral mezensefalon ve paramedian 
talamusu besleyen tek bir talamik perforan arter anatomik varyantı olarak 
tanımlanmıştır. Bu arterin  tıkanmasında bilateral paramedian talamik enfarkt gelişir[5].
Percheron, paramedian talamusun vasküler beslenmesinde üç varyasyon tanımlamıştır. 
Tip 1 en sık görülen tipidir ve her bir P1 segmentinden bir perforan arter orijin alır. Tip 
2, yalnızca bir P1 segmentinden kaynaklanan, iki taraflı paramedian talamus ve rostral 
mezensefalonu besleyen Percheron arteridir. Tip 3’de ise iki taraflı P1 segmentlerinden 
başlayan arter arkı mevcuttur[6].

Bilateral talamik enfarktlar nadir görülür ve tüm talamik enfarktların %22-35’ini 
oluşturur[7]. Tüm iskemik inmelerin %0.1-2’sini oluşturur. Erkeklerde görülme oranı 
biraz daha fazladır. Birçok çalışmada raporlanan bilinç bulanıklığı, vertikal bakış 
paralizisi ve hafıza bozukluğu semptomatik triadı görülür. Bunların haricinde motor, 
vizüel, duyusal, serebellar ve davranışsal bozukluklar görülebilir[8]. Pupiller sıklıkla 
etkilenmiştir. Edinger-Westphal nükleusun etkilenmesine bağlı olarak pupil çapları 
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değişiklik gösterebilir[9]. Bilateral talamus enfarktı uyku halinden komaya kadar geniş 
bir yelpazede bilinç bozukluğu ile karşımıza çıkabilir. Şiddetli vokal veya ağrılı uyarana 
cevabın olmadığı durumlarda ve klasik inme bulgularının yokluğunda acil şartlarında 
tanı koymak zaman alabilir. Trombolitik tedavi açısından hızlı tanı gereken bu olgularda 
tanı ve tedavi gecikebilir, kötü prognozla ilişkilidir. Vakamızda hipersomnolansa eşlik 
eden vertikal bakış kısıtlılığı olması erken tanı açısından zaman kazandırmıştır. Fakat 
trombolitik tedavinin endikasyon zamanı geçmesi nedeniyle bu tedavi uygulanamamıştır.
Ayırıcı tanıda özellikle baziler tepe sendromu, serebral venöz tromboz, toksik 
ensefalopati, intrakranyal hemoraji, subaraknoid hemoraji, nonkonvulzif status 
epileptikus, Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Wernicke ensefalopatisi, ekstrapontin 
miyelinolizis, Wilson hastalığı ve bilateral talamik gliom düşünülebilir[10].
Baziller tepe sendromunda genellikle talamik nükleusa ek olarak serebellar ve pontin 
alanları da etkilenir. T2 ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesinde baziller arterde 
akım izlenmemesi baziller tepe sendromunu daha olası kılar[6].
Nadiren venöz sinüs trombozları, özellikle straight sinüs, internal cerebral venlerin 
oklüzyonundan kaynaklanan izole bilateral talamik enfarkt olarak karşımıza çıkabilir. 
Kliniğinde intrakranyal basınç artışı bulguları olan baş ağrısı, bulantı-kusma, papil 
ödem görülmesi ve beyin manyetik rezonans venografi görüntülemesiyle ayırıcı tanı 
yapılmalıdır.
Bilateral talamik gliomlar, diffüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesinde 
diffüzyon kısıtlamaması ve kliniği ile Percheron arter enfarktından ayrılabilir.
 Bizim olgumuzda kan tetkiklerinde elektrolitler, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer 
fonksiyon testleri ve idrar testleri sonuçları normal gelmişti. Olgumuz kan, idrar 
sonuçlarıyla ve nörogörüntülemelerinde baziler arter trombozunu düşündüren bulgu 
saptanmaması nedeniyle Percheron arter enfarktı ile uyumlu bulunmuştur[10].
Literatüre göre, Percheron arter enfarkt tanısı için altın standart görüntüleme yöntemi 
diffüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesidir. Birçok çalışmada da gösterildiği 
üzere, bazal manyetik rezonans görüntüleme veya konvansiyonel anjiografi Percheron 
arterini ayrıntılı bir şekilde gösteremeyebilir. Beyin tomografi anjiografi görüntülemesi 
daha düşük duyarlılığa sahiptir[11]. Bizim vakamızda  klinik ve diffüzyon ağırlıklı 
manyetik rezonans görüntülemeleri ile değerlendirildiğinde Percheron arter enfarktı 
düşünülmüştür.
Etyolojide en sık küçük damar hastalıkları ve kardiyoembolizm yer alır. Diğer 
etyolojik nedenler arasında vertebral arter diseksiyonu, internal karotis oklüzyonu, 
hiperkoagülabilite, iatrojenik ve otoimmün patolojiler düşünülmedilir[12-16].
Tedavide, akut fazda intravenöz heparin veya doku plazminojen aktivatörü iyi prognozla 
ilişkili bulunmuştur, uzun dönem tedavide ise altta yatan nedene yönelik tedavi 
uygulanmalıdır[11].
Percheron arter enfarktı prognozu genel olarak iyi seyretmeye meyillidir. Koma ya 
da bilinç bulanıklığı durumları  birkaç saat içerisinde çözülür. Okülomotor defisit ve 
nöropsikiyatrik değişim uzun zaman kalıcı olabilir. Hastaların yoğun bakım ünitesinde 
takibinin sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir[17].
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Sonuç:  
Percheron arter enfarktı genellikle bilinç bozukluğu, okülomotor tutulum ve hafıza 
bozukluğu triadı ile prezente olan nadir bir vasküler anatomik varyant sonucunda gelişir. 
Akut fazda yalnızca uyku halinden komaya kadar uzanan bilinç bulanıklığı olması ve klasik 
inme bulgularının görülmemesi halinde tanısı güç olabilir. Tanı klinik, altın standart olan 
kranyal diffüzyon manyetik rezonans görüntülemede iki taraflı paramedian talamus ile 
rostral mezensefalonda akut diffüzyon kısıtlamalarının gösterilmesi ve ayırıcı tanıların 
dışlanması ile konur. Etyolojide en sık küçük damar hastalıkları ve kardiyoembolizm yer 
alır. Akut fazda doku plazminojen aktivatörü tedavisi uygulanabilir. Uzun dönemdeki 
tedavisi altta yatan nedene yönelik değerlendirilmelidir.
 
 Kaynaklar
 
1. M.G. Matheus, M. Castillo. Imaging of acute bilateral paramedian thalamic and 
mesencephalic infarcts. AJNR Am J Neuroradiol, 24(2003), pp. 2005-2008.
 
2. Percheron G. The anatomy of the arterial supply of the human thalamus and its use 
for the interpretation of the thalamic vascular pathology. Z Neurol 1973;205:1-13.
 
3. N.A. Lazzaro, B.Wright, M. Castillo, et al. Artery of Percheron infarction:imaging 
patterns and clinical spectrum. AJNR Am J Neuroradiol, 31(2010), pp. 1283-1289.
 
4. Carrera E, Michel P, Bogousslavsky J. Anteromedian, central and posterolateral 
territory infarcts: three variant types. Stroke. 2004;35(12):2826-2834.
 
5. Percheron G. Arteries of the human thalamus: II. Arteries and paramedian thalamic 
terriroty of the communicating basilar artery. Rev Neurol(Paris) 1976;132(5):309-324.
 
6. Matheus, MG, Castillo, M. Imaging of Acure Bilateral Paramedian Thalamic 
and Mesencephalic Infarcts. American Journal of Neuroradiology. 2003 Nov-
Dec;24(10):2005-8. PMID 14625223.
 
7. Cassourret G, Prunet B, Sbardella F, Border J, Maurin O, Boret H. Ischemic Stroke 
of the Artery of Percheron with Normal Initial MRI: A Case Report. Case Report Med. 
2010;2010:425734. PMID: 20300550.
 
8. J.A. Waterston, R.J. Stark, B.S. Gilligan. Paramedian thalamic and midbrain infarction: 
the ‘’mesencephalothalamic syndrom’’. Clin Exp Neurol, 24(1987), pp. 45-53.
 
9.  Thurtell MJ, Halmgayi GM. Complete ophthalmoplegia and unusual sign of bilateral 
paramedian midbrain-thalamic infarction. Stroke. 2008;39(4):1355-1357.
 



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

113

10. Hedge, A, Mohan, S, Lath, N, Lim, CC, Differantial Diagnosis for Bilateral 
Abnormalities of the Basal Ganglia an Thalamus. Radiographics. 2011 Jan;31(1):5-30. 
PMID:21257930.
 
11. Li X., Agarwal, D.R. Hansberry, et al. Contemporary therapeutic strategies for 
occlusion of the Artery of Percheron: a review of the literature. J Neurointerv Surg, 
7(2015), pp. 95-98.
 
12. P.E. Jiménez Caballero. Bilateral paramedian thalamic artery infarcts: report of 10 
cases. J Stroke Cerebrovasc Dis, 19(2010), pp. 283-289.
 
13. P.D. Charles, G.M. Fenichel. Sneddon and antiphospholipid antibody syndromes 
causing bilateral thalamic infarction. Pediatr Neurol, 10(1994), pp. 262-263.
 
14. M.Albakaye, N. Adali, L. Nissrine, et al. Occlusion of the artery of Percheron 
revealing a vasculo-Behçet. Rev Neurol(Paris), 169(2013). pp. 1016-1017.
 
15. L. Rangel-Castilla, J. Gasco, B. Thompson, et al. Bilateral paramedian thalamic 
and mesencephalic infarcts after basillar tip aneurysm coiling: role of the artery of 
Percheron. Neurocirugia(Astur), 20(2009), pp. 288-293.
 
16. S. Mujeeb, S. Bruhl, H. Elsamaloty, et al. Symmetric bilateral thalamic infarcts. a 
rare complication of cardiac catheterization. Internet J Cardiol, 7(2008).
 
17. N. Zappella, S. Merceron, C. Nifle, et al. Artery of Percheron infarction as an unusual 
cause of come: three cases and literature review. Neurocrit Care, 20(2014), pp. 494-
501.



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

114

EP60 TRAVMATİK VE SPONTAN GELİŞEN VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONLARI

AHMET ADIGÜZEL , ÜNAL ÖZTÜRK 
 
NÖROLOJİ KLİNİĞİ , SBÜ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, DİYARBAKIR

Vertebral arter diseksiyonu nadir görülmekle birlikte son yıllarda sık karşılaşılan genç 
inme nedenleri arasındadır. Hastalarda serebellar ve/veya beyin sapı bulguları görülür. 
Burda wallenberg sendromu ve serebellar bulgularla prezente olan iki genç olgudan 
bahsedeceğiz. İlk olgu 36 yaşında sağ el dominans, erkek, bilinen bir hastalık öyküsü 
yok. Alışkanlıklarında risk faktörü olarak 15 yıllık sigara kullanımı var. Minübüs şoförlüğü 
yapıyor. Trafikteyken ani kafa hareketi sonrası şiddetli baş ağrısı başlamış sonrasında 
bulantı ve denge bozukluğu ile acile gelmişti. Muayenesinde solda ptozis, miyozis, çift 
görme,vertikal-horizontal nistagmus, yutma refleksi zayıf,sol hemiparezi, sağ hipoestezi, 
yürüme ve gövde ataksisi ve hıçkırık vardı. Hastanın çekilen diffüzyon ağırlıklı MR 
görüntüsünde (DWI) bulbus sol yarımda akut iskemik enfarktla uyumlu iskemisi vardı. 
Diğer hasta 39 yaşında sağ el dominans, erkek, özgeçmişinde ve alışkanlıklarında özellik 
yoktu. Mesleği memurdu. Hasta gözde kararma, bulantı, baş dönmesi sonrasında yere 
düşme, kısa süreli bilinç kaybı nedeniyle acilde değerlendirildi. Travma öyküsü yoktu. 
Muayenede bilinci açık, vertikal– horizontal nistagmusu, yutma güçlüğü, hıçkırığı, sol 
hipoestezisi ve belirgin ataksisi vardı. Çekilen DWI MR da bilateral serebellar akut 
iskemiyle uyumlu diffüzyon kısıtlamaları vardı. Her iki olguda çekilen kontrastlı beyin 
BT anjıografide ilk hastada sol vertebral, ikincisinde sağ vertebral arterde diseksiyonu 
izlendi. Hastalara antikoagülasyon yapıldı ve varfarin sodyumla taburcu edildiler. 
Vasküler yapıda intimal yırtılma sonucu yalancı lümen oluşur, aksial planda alınan 
BT anjıografide diseksiyon için tipik görülen kresent (hilal) görünümü bu iki olguda 
belirgin bir şekilde vardı. Vertebral arter diseksiyonu iskemik inmelerin yaklaşık %2 
sini oluştururken yıllık insidansı 2.6/100.000 olarak görülmektedir. Spontan gelişen 
diseksiyon  nedenleri genetik yatkınlık, sigara,oral kontraseptif ilaçlar, fibromusküler 
displazi, migren, hiperhomosistinemi, gebelik, hipertansiyon iken travmatik nedenleri 
ani baş hareketleri, öksürme, kusma, entübasyon diyebiliriz. Serebrovasküler 
hastalıkları genelde ileri yaşlardaki bireylerde görmeye alışkınız, ancak genç ve orta yaş 
grubunda  beyin sapı ve serebellar bulgularla gelen hastalarda ayırıcı tanıda vertebral 
arter diseksiyonu olabileceğini düşünmek gerekir. 
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EP61 TEKRARLAYAN İSKEMİK İNMELİ HASTADA SEKONDER AMİLOİDOZİS: OLGU 
SUNUMU

MUHAMMED DURAN BAYAR , AYSEL BÜŞRA ŞİŞMAN , EZGİ BAKIRCIOĞLU DUMAN , 
EGEMEN CEBECİ , BİRGÜL BAŞTAN , AYŞE ÖZLEM ÇOKAR 
 
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: İskemik inme etyolojisinde atriyal fibrilasyon saptanması antikoagülan tedavi 
endikasyonudur. Bu hastalarda, etkin antikoagülan tedaviye rağmen iskemik inme 
rekürensi görüldüğünde kardiyoembolik etyoloji dışındaki inme nedenleri ya da 
tromboza meyil yaratan diğer sistemik hastalıklar araştırılmaldır. Burada, etkin oral 
antikoagülan tedaviye rağmen iskemik inme rekürensi olan bir olguyu paylaşmak 
istedik.  

Olgu: Yetmiş yaş erkek hasta konuşma güçlüğü, sağ kolda güçsüzlük şikayeti ile 
başvuruduğunda yapılan nörogörüntülemelerinde sol orta serebal arter enfarktı 
saptandı. Bilinen bronşektazi, kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği olan hastaya 
dört ay önce geçirmiş olduğu iskemik inme etyolojisinde atriyal fibrilasyon saptanarak 
apixaban tedavisi başlanmış, takibinde iskemik inme tekrarlaması üzerine warfarin 
tedavisine geçilmiş. Reküren iskemik inme ile üçüncü başvurusunda INR değeri 2,05 
saptandı. Transtorasik ekokardiyografisinde akut trombüs saptanmadı. Nörovasküler 
görüntülemelerde patoloji saptanmadı. Yapılan tetkiklerinde serum albümin: 1,8 g/dL 
ve spot idrarda 21 gram/gün proteinüri saptandı. Ağır nefrotik sendrom komplikasyonu 
olarak tromboembolizm olabileceği düşünülüp nefrolojiye konsülte edildi. Hastanın 
bronşektazi anamnezi nedeniyle sekonder amiloidoz ön tanısıyla rektal biyopsi yapıldı. 
Rektal biyopsi patolojisinde AA amiloidozis saptandı.

Sonuç: Bu olgu ile, etkin antikoagülan tedaviye rağmen iskemik inme rekürensi 
saptanan AF’li hastalarda ayrıntılı etyolojik araştırmanın önemini vurgulamak istedik. 
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EP62 THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA AND TIA: A CASE REPORT

TUĞÇE SALTOĞLU , ZEYNEP NEŞE ÖZTEKİN , AYŞE PINAR TİTİZ 
 
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
 
 THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA AND TIA: A CASE REPORT  ABSTRACT

Thrombotic thrombocytopenic purpura belongs to the group of microangiopathic 
hemolytic anemias and is a multisystem disease with thrombocytopenia, neurological 
findings, renal failure and fever.
In this disease, adamost13 metalloproteinase deficiency, which breaks down the 
wonvillebrand factor involved in hemostasis, and microinfarcts are seen in arterioles, 
venules and capillaries.
Neurological findings include a wide range from headache to coma. In this article, we 
present a case of TTP presenting with isolated Tia.
 
INTRODUCTION: Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) was first described by 
Moschowitz in 1925 with the sudden death of a young girl with TTP findings and biopsy 
findings. In 1947, it was named as TTP by Singer et al. (8)
Thrombotic thrombocytopenic purpura is an immune-mediated, acquired form of 
microangiopathic hemolytic anemia seen in 3 million people per year (1) .Pathological 
response is microvascular thrombus in the arteriole and capillary walls (2).
Microvascular thrombi in the arterioles and capillary walls cause cerebral microinfarcts.
Cerebral microinfarcts are the basis of neurological symptoms. (3) Neurological findings 
include headache, confusion, focal neurological deficits, seizures, transient ischemic 
attacks and even symptoms including coma. (1)
 
CASE: A 35-year-old male patient was admitted to the emergency department with 
complaints of impaired speech and numbness in his right arm.
The patient had no history of disease and had no regular medication, and his numbness 
in his right arm improved within 1 hour, and his speech tended to improve according 
to the onset of symptoms. Hemoglobin and platelet deficiency were detected in the 
blood tests.
The patients physical examination revealed bilateral petechial rashes on the lower 
extremity and forearm flexors. Hematology was consulted. Vital signs of the patient 
were stable.
Platelet 23000, hemoglobin 10 g / dl, d-dimer 1,49 units and fibrinogen 289 mg 
/ dl were detected. Cranial magnetic resonance imaging (MRI) showed no acute 
diffusion restriction.Karaotis and vertebral doppler ultrasound showed normal flow 
fractures. Echocardiography was performed and ejection fraction was 70% and normal 
wall structures. Lupus anticoagulant, anticardiolipin antibodies, Factor V Leiden 
mutation, prothrombin gene mutation was examined. No pathology was observed.
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The patient was diagnosed as TTP by the hematology clinic and underwent emergency 
plasmapheresis.
Meanwhile, ADAMST-13 activity, antigen and inhibitor levels were requested. The 
patients ADAMST-13 activity was <0.20 (decreased), ADAMST13 antigen was 0.09 
(decreased) and ADAMST13 inhibitor levels were 60.31 (increased). The patient was 
diagnosed as TTP. She was treated with 9 cycles of plasmapheresis and prednisolone at 
a dose of 1 mg / kg, simultaneously receiving clexane 2 * 0.4.
After the first plasmapheresis, the patients neurological findings were completely 
improved.
Platelet levels were significantly increased in the patient who had no additional 
complaints during follow-up.
The patient was transferred to the hematology service.
 
DISCUSSION: Ttp is a serious microvascular thrombotic microangiopathy characterized 
by systemic platelet aggregation, organ ischemia, deep thrombocytopenia, and 
breakdown of erythrocytes. The findings include a pentadine of thrombocytopenia, 
microangiopathic hemolytic anemia, neurological disorders, renal dysfunction and 
fever.Erythrocytes passing through the turbulent regions of the microcirculation 
partially blocked by platelet aggregates are fragmented and are called schistocytes.
The presence of schistocytes in blood more than 1% of total erythrocytes is indicative 
of microangiopathic hemolytic anemia. In addition, increased levels of lactate 
dehydrogenase in serum is an important indicator of TTP and is caused by ischemic or 
necrotic tissue with impaired blood supply.
In the TTP table, platelets are generally expected to be below 20000.
In clinical practice, thrombocytopenia, as well as schistocytes in peripheral blood and 
elevated LDH levels support the diagnosis to a great extent and treatment is initiated. 
(4)
The pathophysiology is Adamst13 deficiency, which breaks down von Willebrand factor 
multimers, a plasma metalloproteinase that plays an important role in coagulation. (5)
Wvf is a multimeric molecule synthesized in endothelial cells and megakaryocytes.
Large multimers are chiped away by proteases in the circulation.
In the absence of a specific circulating protease, ADAMST-13, large Wvf multimers 
accumulate in the circulation. Wvf provides platelet adhesion and aggregation by 
binding to gp1a receptors of collagen tissues and platelets in the endothelium while 
activating coagulation and activating fibrin.
This multifunctional function of Wvf is due to its multimeric structure.
Another function that is independent of the multimeric structure of Wvf is that it 
inhibits inactivation by binding factor VIII. (6)
The most common neurological symptoms in TTP are headaches, motor deficits, 
seizures and coma. Generally, coma is more common than other neurological findings, 
but other findings are common.
The cause of neurological symptoms in TTP is cerebral angiopathy that causes cerebral 
hypoperfusion associated with endothelial dysfunction, impaired intravascular blood 
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volume due to vasogenic edema in small cerebral arteries prevents cerebral nutrition 
and also periventricular areas fed by large veins can also be involved.
Sometimes hemorrhagic transformation sites and parenchymal hemorrhages can also 
be seen in ischemic areas involved. (7)

CONCLUSION: In this article, a case of TTP presented with TIA without all these findings 
is presented to draw attention to TTP cases that may present with neurological findings. 
 
1-  James N George, MD,Adam Cuker, MD, MS Acquired TTP: Clinical manifestations and 
diagnosis,online
2-  James N George, MD,Adam Cuker, MD, MS Pathophysiology of acquired TTP and 
other primary thrombotic microangiopathies (TMAs) ,online
3-Caner Baydar,Hafize Nalan Güneş,Ufuk Atak Dönger,Tahir Kurtuluş Yoldaş ,Trombotik
Trombositopenik Purpura ve İskemik İnme :Olgu Sunumu,Türk Beyin Damar Hastalıkları 
Dergisi 2016;22(3):110-112
4-American Society of Hematology,Joel L. Moake,MD,I-Idiopathic Thrombotic 
Thrombocytopenia Purpura,408
5-Tamika M. Burrus,MD,Eelco F.M. Wijdicks,MD,PhD Alejandro A. Rabinstein,MD,Brain 
Lesions are most often reverseble in acute thrombotic thrombocytopenic purpura 66-
70
6-Türkiz Gürsel,Gazi Üviversitesi Tıp Fakültesi,Pediatrik Hematoloji Ana Bilim 
Dalı,Ankara,Türk Hematoloji Derneği,Temel Hemostaz Tromboz Kursu;52
7-Acute Neurological syptoms of Moschcowitz Diasease Case Report- Anetta Lasek 
Bal,Kataryzna Kosarz-Lanczek,Zofia Kazibutowska,Neurologia I Neurochirurgia Polska 
48(201
 8-Mikroanjiopatik Hemolitik Anemiler ,KARAKUŞ S. ,Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Erişkin Hematoloji Bilim Dalı ;42



 

 3. Türkiye İnme Akademisi

119

EP63 CADASIL TANISINDA NOTCH3 GEN MUTASYONLARININ YORUMLANMASI

NAZLI DURMAZ ÇELİK 1, ÖZLEM AYKAÇ 1, EBRU ERZURUMLUOĞLU 2, SEVİLHAN 
ARTAN 2, SERHAT ÖZKAN 1, ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR 1 
 
1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD 
2 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ABD

CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and 
leukoencephalopathy) otozomal dominant geçişli serebral subkortikal infarktlar ve 
lökoensefalopati ile seyreden bir arteriyopatidir. Özellikle genç yaşlarda auralı migren, 
geçici iskemik ataklar, davranış bozuklukları  ve bilişsel değişikler  ile kendini gösterebilir. 
Beyinde küçük arterlerde bozulma ile karakterizedir ve ilerleyicidir. 19. Kromozomun 
kısa kolunda localize NOTCH3 geni sorumlu tutulmaktadır. Hastaların T2 ağırlıklı ve 
FLAIR görüntülerde beyaz cevherde hiperintens lezyonlar tipiktir.
Bu bildiride kliniğimizde takipli dört CADASIL klinik, genetik ve nörogörüntüleme 
özellikleri ile tartışılmak üzere sunulmuştır.
 

Hasta 
No Yaş Cinsiyet Başvuru 

yakınması Mutasyon Beyin görüntüleme 
bulguları

Hasta 1 44 Erkek Gözde ağrı NOTCH3 geni c1345>T(p.
Arg449Cys Heterozigot

Periventriküler
hiperintens 
lezyonlar 

Hasta 2 28 Kadın Auralı migren NOTCH3 geni
IVS 11+9G>A

Periventriküler 
lezyonlar

Hasta 3 49 Kadın
Ellerde titreme 
unutkanlık
depresyon

NOTCH3 geni 
c.1606+3G>A
Heterozigot

Subkortikal 
hiperintens lezyon

Hasta 4 69 Kadın
Baş dönmesi 
denge kaybı, 
ataksi

p.R1231C (c.3691C>T)
Homozigot
 

Yaygın 
periventriküler 
hiperintens 
lezyonlar
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EP64 PREGABALİN VE ALKOLÜN BİRLİKTE KULLANIMI SONRASI GELİŞEN SEREBELLAR 
HEMATOM

PINAR AYDIN ÖZTÜRK , ÜNAL ÖZTÜRK , AHMET ADIGÜZEL 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Amaç: Serebrovasküler hastalıklarda (SVH) alkol kullanımı daha az kesinleşmiş risk 
faktörleri grubundadır. Pregabalinin alkol içeren içeceklerle birlikte kullanılması 
sersemlik ve uyku hali görülme riskini arttırabileceği bildirilmiştir. Ancak pregabalin 
ve alkolün birlikte kullanılması SVH ile ilişkilendirilmemiştir. Biz alkol ve pregabalin 
kullanımı sonrası serebellar bölgede gelişen bir hemorajik SVH olgusu bildirerek alkol 
ve ilaç etkileşimlerine dikkat çekmeyi amaçladık. 

Olgu sunumu: 48 yaşında erkek hasta, akşam saatlerinde 100 mg pregabalin aldıktan 
sonra alkol kullanımı ve ardından birkaç saat içinde de baş dönmesi ve bulantı 
şikayetlerinin olması üzerine acil servise başvurmuş. Hastanın nörolojik muayenesinde 
ataksi dışında bulgu saptanmadı. Vital bulguları stabil, tansiyonu 130/90 olarak 
saptandı. Hastanın bilinen kronik hastalık öyküsü yoktu. Uykusuzluk şikayeti olduğu için 
kendisine ait olmayan pregabalin etken maddesini ilk kez kullanmış. Çekilen bilgisayarlı 
tomografide sağ serebellar bölgede 33x22 mm boyutunda, ventriküle bası yapan 
hemorajik SVH saptandı.  

Sonuç: Her ne kadar alkol ve pregabalin birlikte kullanımının kesinleşmiş bir SVH 
risk faktörü olmadığı bilinse de hastada diğer risk faktörlerinin olmaması alkol ilaç 
etkileşiminin ön planda olduğunu düşündürmüştür. İlaç alınması gerektiği durumlarda 
alkol kullanımından kaçınılması ölümcül komplikasyonların gelişmesine engel olabilir. 
Özellikle ilaç kullanan bireylerin alkol-ilaç etkileşimi konusunda bilgilendirilmesi 
mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır.
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EP65 TÜRKİYE’DE TROMBOLİTİK TEDAVİ: BASILMIŞ ÇALIŞMALARIN META-ANALİZİ

MUSTAFA ÇETİNER 1, ETHEM MURAT ARSAVA 2, MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 2 
 
1 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Amaç: Akut iskemik inmede ilk 4,5 saat içerisinde doku plazminojen aktivatörü ile 
intravenöz trombolitik tedavi etkili ve güvenli bir tedavidir. Uygun hastalara verilen 
tedavi oluşabilecek sakatlılığı azaltır. Ülkemizde yayınlanmış olan tek veya çok merkezli 
olgu serilerinin ve sunumlarının meta-analizi ile akut inme klinik pratiğinde intravenöz 
doku plazminojen aktivatörü uygulamalarının değerlendirilmesi ve sonuçların literatür 
ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Akut inmede intravenöz trombolitik tedavi uygulamaları ile ilgili 
son 10 yıl içinde yayınlanmış Türkiye adresli olgu serilerinin meta-analizi yapılmıştır. 
Bu çalışmada PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses) klavuzuna uyulmuştur. Literatür taraması Temmuz 2019’da Pubmed, Google 
Scholar, SCOPUS, Web of Science ve Turk Medline veri bankalarında online yapılmıştır. 
İyi prognoz, doku plzminojen aktivatörü tedavisine bağlı serebral kanama ve mortalite 
analiz edilmiştir. Meta-analiz için random-effect model kullanılmış olup Q test ve 
I2 hesabı ile çalışmalar arasındaki heterojenite değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu meta-analizde toplam 21 makaledeki 2349 olgu (%52 kadın, yaş 65 ± 12) 
incelenmiştir. Ortalama semptom-iğne zamanı 111 ± 16 dakika;NIH inme ölçeği skoru 
13,8 ± 4,2 idi. Çalışmalarda verileri sunulmuş olan 2179 olgunun 1298’i (%59,6;%95 
güven aralığı:%38,1-%80,1) intravenöz doku plazminojen aktivatörü tedavisi ile iyi 
fonksiyonel sonlanım (modifiye Rankin Skoru £2) göstermiştir. 2249 olgunun 132’sinde 
trombolitik ile ilişkili semptomatik kanama tespit edilmiş olup sıklığı %5,6 [%95 güven 
aralığı (-0,7%-12,4%)]’dir. 2122 olgunun 350’si (%16,5, %95 güven aralığı %2,3-30,7) 
kaybedilmiştir. Seriler arasında yüksek dereceli heterojenite olmadığı görülmüştür.

Sonuç: Türkiye kaynaklı trombolitik olgu serilerinde yayınlanmış sonuçlar güncel dünya 
standartlarını karşılamaktadır. Akut iskemik inmede seçilmiş hastalarda semptom 
başlangıcından sonra ilk 4,5 saat içerisinde uygulanan doku plazminojen aktivatörü 
tedavisinin güvenilir ve yararlı olduğu ülkemiz kaynaklı çalışmalarla da gösterilmiş 
olmaktadır. 
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EP66 İNME İLE PREZENTE OLAN TAKAYASU ARTERİTİ OLGU SUNUMU

ŞAZİYE MELİKE IŞIK , GÖKHAN ÖZDEMİR 
 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI

Takayasu Arteriti, aort ve ana dallarını tutan idiopatik granülamatöz bir vaskülittir. 
Hastalık nadir görülse de hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. İskemik inme 
bu hastalığın ciddi komplikasyonlarından biridir. Bu vaka sunumunda iskemik inme ile 
prezente olan bir Takayasu Arteriti olgusunu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. 
19 yaşında kadın hasta başvurusundan 6 saat önce ani gelişen konuşma bozukluğu ve 
sağ tarafında kuvvetsizlik yakınması ile acil serviste değerlendirildi. Yaklaşık bir ay önce 
sağ ağız kenarında eğilme ve konuşma bozukluğu şikayeti olduğu, yarım saat içerisinde 
kendiliğinden düzeldiği için hastaneye başvurmadığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde; 
miks afazik, sağ tarafta kas gücü 2/5 ve sağda taban derisi refleksi ekstensör bulundu. 
Çekilen difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tetkikinde sol bazal ganglion 
düzeyinde akut enfarkt ile uyumlu görünüm izlendi. Solda radial nabız palpe edilemedi. 
Çekilen beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) Anjiografi’de sol internal karotis arterde şüpheli 
oklüzyon ve damar duvarında düzensizlik izlendi. Hastaya Takayasu Arteriti öntanısı ile 
diyagnostik Dijital Substraksiyon Anjiografi (DSA) yapıldı; sol ana karotis arterde ve sol 
subklavian arterde dolum izlenmedi, sağ internal karotis arterde düzensizlikler izlendi. 
Çekilen torakal ve abdominal BT Anjiografi’de torakal aort ve abdominal aort duvarında 
diffüz kalınlaşma, sol renal arter proksimalinde ciddi darlık, çölyak trunkus orjininde 
aorttaki inflamasyon ve kalınlaşmaya bağlı darlık izlendi (Şekil 4). Hastamızın genç 
yaşta olması, solda radial nabızın alınamaması ve tipik anjiyografi görüntüleri izlenmesi 
üzerine Takayasu Arteriti tanısı koyduk. Romatoloji bölümü ile konsulte ederek; steroid 
tedavisi ve metotreksat başladık. Motor afazisi tamamen iyileşen, kas gücü 4/5’e 
ilerleyen hastayı takiplerine devam edilmek üzere romatoloji polikliniğine yönlendirdik. 
Sonuç olarak iskemik- hemorajik inme ya da geçici iskemik atak semptomları ile 
başvuran özellikle genç hastalarda; periferik nabızların muayenesi, her iki koldan 
kan basıncı ölçümü ve öyküde kladikasyo ve diğer semptomlar sorgulanmalı, etyoloji 
araştırılırken Takayasu Arteriti de ayırıcı tanılar arasında bulundurulmalıdır. Erken tanı 
ve doğru tedavi ile bu genç hastaların mortalite ve morbiditesini azaltmak mümkün 
olabilir.
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EP67 KAROTİS ANJİOPLASTİ YAPILAN HASTALARIN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ 
İLE RETİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖKHAN ÖZDEMİR 1, ŞANSAL GEDİK 2 
 
1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI 
2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ ANABİLİMDALI

Karotis anjioplasti yapılan hastaların optik koherens tomografi ile retinaların 
değerlendirilmesi

Amaç: Karotis arter tıkanıklığı tanısıyla perkutan karotis arter stent uygulaması 
yapılan hastaların normal kontrol grubuyla ve kendi içerisinde stent uygulanan taraf 
ve uygulanmayan taraflar arasında optik koherens tomografi retina sinir lifi (RNFL) 
kalınlığı, makula kalınlığı ve koroid kalınlığı ölçümleri açısından fark olup olmadığının 
araştırılması.

Materyal-Metod: 2018-2019 yılları arasında karotis arterlerinde %70-%99 arasında 
tıkanıklığı ve semptomları olan ve peruktan stent uygulanacak 15 hastanın işlem 
öncesinde Swept-Source DRI OCT sistemiyle RNFL, makula ve koroid kalınlık ölçümleri 
yapıldı. İlave olarak yaş ve cinsiyet uyumlu 15 konrole de aynı ölçümler yapıldı. Bulgular 
SPSS-16 ile Mann Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Karotis arter stent uygulanan hastalarda aynı taraf OCT RNFL, makula ve 
koroid kalınlıkları sırasıyla, 95.57±29.42 µm;  222±25.62 µm; 418.43±149.64 µm; karşı 
göz değerleri ise sırasıyla 95.57±21.10 µm, 237.14±38.40 µm; 465.14±190.43 µm 
olarak bulunmuş ve değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır 
(p>0.05). Stent takılan hastalar hastalar ile kontrol grubu (RNFL: 113.30±8.25 µm; 
makula: 237.35±23.68 µm; koroid: 338.20±72.13 µm)  arasında ise sadece RNFL değeri 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p:0.004).

Sonuç: Karotis arter tıkanıklığı ile stent uygulaması yapılan hastalarda retina sinir lifi 
incelmesi hastalığa eşlik etmektedir.
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EP68 BİRİNCİ DERECE YAKINLARI İNME GEÇİREN BİREYLER İLE YİNE BİRİNCİ 
DERECE YAKINLARI İNME GEÇİRMEYEN BİREYLERİN İNME FARKINDALIĞININ 
KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

CEMİLE HAKİ , ASUMAN ALİ 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ
  
Giriş: Beyin damar hastalığına bağlı olarak gelişen ve aniden ortaya çıkan inme, sık 
görülen bir nörolojik hastalıktır. Bu hastalıkla mücadele etme konusunda herkese görev 
düşmektedir. Çünkü bütün dünyada engellilik yaratan ve/veya ölümle sonuçlanabilen 
ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. İnme ile mücadelenin belki de ilk 
basamağı farkındalığı arttırmaktır.

Amaç: İnme geçirmiş hastaların birinci derece yakınlarında, inme hastalığına ilişkin 
hastalık algılarını tanımlamak, tespit etmek ve birinci derecede yakınları inme 
geçirmeyen bireylerin hastalık algısı ile kıyaslamak ve inme ile ilgili farkındalık 
sonuçlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır.

Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Nöroloji Kliniği’ne yatırılarak tedavi edilen inme hastalarının  birinci derece yüz (100) 
yakını ile yine birinci derece yakınlarında inme olmayan yüz (100) bireye  23(yirmi 
üç) sorudan oluşan anket uygulanmıştır. On sekiz(18) yaş ve üzeri bireyler çalışmaya 
alınmış ve görüşme öncesinde yazılı bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştır.  Ayrıca 
anket formu’ndaki soruların anlaşılabilirliğini sağlamak  amacıyla, araştırma öncesi  
görüşülerek ön uygulama yapılmış , sorular yeniden düzenlenmiştir.
Anket formu; inmenin tanımı, kliniği, yönetimi ve tedavi özellikleri konusunda 
“PubMed”; “Web of Science”;”Cochrane” ve “National Institute for Health Research  
Economic Evaluation Database(NHS EED)”e bağlı kalarak yapılan araştırma sonuçlarına 
göre ve uluslararası kabul görmüş kılavuzlar kullanılarak hazırlanmıştır.
Tüm katılımcıların  farkındalığı ve bilgi düzeyini değerlendirmek için dört  bölümden 
oluşan kapalı uçlu bir anket kullanılmıştır. 
İnme değerlendirmesinde  bilgi doğru-yanlış sorularla gerçekleştirilmiştir(puanlama: 
1 = doğru cevap ve 0 = yanlış cevap ve bilmemek).  Katılımcılar tarafından anketlerin 
tamamlanması 20 dakika sürmüştür. Ayrıca bireylerin inme farkındalığı konusunda 
kendi kendilerini değerlendirmeleri istenmiştir.

Bulgular: Birinci derece yakını inme geçiren bireylerin  %92’si , birinci derecede 
yakınları inme geçirmeyen bireylerin %93.9 ‘ü inme (felç)  hastalığını duyduğunu ifade 
ettiler.  Fakat   “inmede etkilenen organı” her iki grubun  büyük çoğunluğunun bilmediği 
saptanmıştır.
İnme alarm belirtilerine,  inme geçirmiş hastaların birinci derece akrabaları sıklık sırasına 
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göre  konuşma bozukluğu, kol ve bacakta güçsüzlük , ağızda kayma derken;  birinci 
derecede yakınları inme geçirmeyen bireyler ise sıklık  sırasına göre  kol ve bacakta 
güçsüzlük, ağızda kayma, konuşma bozukluğu cevabını vermişlerdir. İki grup arasında 
inme alarm belirtilerine yönelik cevaplarda istatistiksel açıdan fark saptanmamıştır.  İki 
grupta da stres çok yüksek oranda risk faktörü olarak değerlendirilmiştir.
Katılımcılara inme hakkındaki bilgi kaynakları sorulduğunda, her iki grupta da en yüksek 
oranda akraba ve arkadaşları olarak ifade etmişlerdir. İki grup arasında birinci derece 
yakını inme geçiren bireyler,   diğer gruba göre sağlık çalışanlarından (hekim ve hemşire) 
daha yüksek oranda inme hakkında bilgi aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu da istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmuştur. Diğer inme hakkındaki bilgi kaynakları açısından her iki 
grup arasında fark gözlenmemiştir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu inmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık 
olduğunu,  hızlı müdahale gerektiğini, inmenin hayati tehlikesi olduğunu düşünmüşlerdir. 
Her iki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır.
İnmenin en korkulan komplikasyonu ise her iki grupta  en yüksek oranda,  bakıma 
muhtaç olunması olarak değerlendirilmiştir.  Katılımcılara akut inme semptomları olan 
biriyle  karşı karşıya gelmeleri durumunda ilk önce ne yapacakları sorulduğunda iki 
grupta da  en sıklıkla ambulans arayacaklarını  belirtmişlerdir.
Katılımcılardan  inme hakkındaki kendi farkındalıklarını değerlendirmemizi istediğimizde 
ise inme geçirmiş hastaların birinci derece yakınları,  kendilerini daha yüksek puan 
vermişlerdir. Bu da istatistiksel açıdan  anlamlı bulunmuştur.

Sonuç ve Yorum: İnme tedavisindeki  son gelişmelere rağmen inmeli hastaların çoğu  
acil inme tedavilerini alamazlar. İnme semptomlarının erken tanınması ve hastaneye 
erken varış, etkili bir inme yönetimi için daha fazla fırsat sağlayacaktır . Yapılan 
çalışmalar,  toplumda inme ile ilgili farkındalığın zayıf olduğunu göstermiştir.
Çalışmamızda,  inme alarm belirtileri ve inme risk faktörlerine yönelik bilgi ve 
farkındalığın birinci derece yakını inme geçiren bireylerde bile istenilen düzeyde 
olmadığı sonucuna varılmıştır. Kamuda bu bilinci artırmak için çok daha fazla  eğitime 
ihtiyaç vardır. Katılımcıların büyük çoğunluğunda ise,  inmenin erken müdahalesinin 
farkındalığının   yüksek  oranda olduğu saptanmıştır.  İnme hakkındaki bilgi 
kaynaklarının   daha sıklıkla    akraba ve arkadaşlar olduğu görülmüştür.   Bir aile içinde 
bir kişinin bile eğitilmesi, hastalığa ilişkin kamu bilincinin arttırılmasında önemli bir rol 
oynayabilir.
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EP69 MİDE ADENOKARSİNOMU TANISIYLA OPERASYON ÖYKÜSÜ BULUNAN 
HASTADA YÜZ GÜLDÜRÜCÜ INTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİSİ

ZAHİDE BETÜL GÜNDÜZ , FİLİZ AKTAŞ 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ 
KLİNİĞİ

Amaç: İntravenöz trombolitik tedavi seçilmiş hasta gruplarında güvenle kullanılabilir. 
Akut iskemik inme tanısıyla intravenöz trombolitik tedavi uygulanan, opere nüks mide 
adenokarsinomlu olgunun paylaşılması amaçlanmıştır. 
Olgu : 52 yaşında kadın hasta onkoloji kliniğinden sağ tarafında tutmama, konuşamama 
şikayeti ile kliniğimize konsülte edildi. Şikayetlerinin 1,5 saat önce aniden ortaya 
çıktığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde bilinci açık, kooopere ancak motor afazik 
idi. Sağda santral tipte fasial paraliziye ek olarak hemipleji  (0-1/5) ve plantar refleksi 
ekstansör olarak değerlendirildi. NIHSS 12 olarak hesaplandı.Tansiyonu 160/80 mmHg 
idi.Özgeçmişinde hipertansiyon, 6 yıl önce mide adenokarsinomu  tanısı ( o dönemde 
subtotal gastrektomi ve kemoterapi uygulanmış)  ve 14 hafta önce nüks sebebi ile 
cerrahi (total gastrektomi+splenektomi+distal pankreatektomi+segmenter incebardak 
rezeksiyonu+segmenter kolon rezeksiyonu) uygulanmış, halen kemoterapi almaktaydı. 
Acil yapılan nörogörüntülemede Beyin BT de periventriküler iskemik gliotik değişiklikler, 
difüzyon MRG de sol parahipokampal bölgede lentiform nükleus inferiorunda iç 
kapsül arka bacağına da uzanan, ADC de hipointens karşılığı bulunan hafif difüzyon 
kısıtlanması izlendi. Laboratuar tetkikleri normal sınırlardaydı. Hastaya akut iskemik 
inme tanısı kondu, endovasküler tedavi  DSA arızalı olduğu için uygulanamadı,  3. 
saatinde ıv trombolitik tedavi uygulandı ( 40 kg hasta; 3,6 mg iv puşe+ 32,4 ıv infüzyon/
saat ) uygulama tamamlandığında kas gücü sağda 3-4/5 olarak değerlendirildi, motor 
afazisi kelime bulma güçlüğü şeklinde belirgin düzelme göstererek devam etmekteydi.
Etyolojiye yönelik tetkiklerinde EKO ve EKG normal sınıralrda idi, karotis vertebral 
dopler ugs de patoloji saptanmadı. 24. saatte kontrol BBT de hemoraji gözlenmedi ,kas 
gücü 4/5 idi. Antiagregan tedavisine başlandı, antihipertansif tedavisi düzenlenerek 
onkoloji kliniğine devredildi. 1. Ayın sonunda poliklinik kontrolünde afazisi tama yakın 
düzelmişti,  herhangi bir kas gücü defisiti yoktu. 6. Ayda poliklinik kontrolünde tekrar 
görüldü,herhangi bir yakınması yoktu. 

Sonuç: Major cerrahi öyküsü olan akut inme hastalarında ıntraarteriyel trombolitik 
tedavi veya mekanik trombektomi tedavide ilk seçeneklerdir ancak postoperatif 
3.aydan sonra major cerrahinin intravenöz trombolitik tedavi için kontrendikasyon 
oluşturmadığı kabul edilir, diğer dışlama kriterleri göz önünde tutularak güvenle 
kullanılabilir. Olgumuzda tedavi sayesinde nörolojik açıdan sekelsiz iyileşme gözlenmiştir.
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EP70 SEREBRAL ARTERİYEL İSKEMİK İNMEDE RİSK FAKTÖRLERİ VE PROGNOZ; 
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE 
2011-2013 YILLARI ARASINDA TEDAVİ EDİLEN OLGULARIN GERİYE DÖNÜK 
DEĞERLENDİRİLMESİ

ASUMAN ALİ , CEMİLE HAKİ 
 
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Serebral arteriyel iskemik inmede risk faktörlerini bilmek ve altta yatan 
mekanizmaları anlamak, inme tedavisini daha doğru yönetmemize yardımcı olacaktır.
 
Amaç: Bu çalışmada amacımız, ilk 24 saat içinde hastanemiz acil servisine başvuran 
ve akut arteriyel iskemik inme tanısı alarak nöroloji kliniğine yatırılan hastalarda en sık 
ve yaygın görülen risk faktörlerini geriye dönük gözden geçirmek ve iyi prognoz, kötü 
prognoz yönünden karşılaştırmalı değerlendirmekti.

Yöntemler: Çalışmaya 2011-2013 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi nöroloji kliniğine akut serebral arteriyel iskemik inme tanısı ile 
yatırılmış yüz yirmi dört (124) hasta dahil edildi.
Bütün hastalara beyin manyetik rezonans görüntüleme(MR), diffüzyon MR, 
ekokardiografi, elektrokardiografi yapılmış ve lipid profili incelenmişti.
Diyabet tanısı için 2006 yılında yeniden gözden geçirilen Amerikan Diyabet Cemiyeti 
(American Diabetes Association, ADA) nin diyabet tanı ölçütleri kullanıldı. Tüm 
hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Antihipertansif ilaç kullanan veya hastane 
yatışı sırasında ve klinik takiplerinde tansiyon değeri ≥140/90 mmHg olan hastalar 
hipertansiyon tanısı aldı. Daha önceden Atrial fibrilasyon (AF) tanısı olan veya hastaneye 
başvuru sırasında elektrokardiyogramda AF tespit edilen hastalarda da AF risk faktörü 
olarak kabul edildi. Her gün düzenli sigara içen kişiler sigara içici olarak değerlendirildi. 
Koroner arter hastalığı tanısı olan veya yatışı sırasında kardiyolog tarafından koroner 
arter hastalığı tanısı konan hastalar da çalışmaya dahil edildi. Hastaların hastaneye 
yatış sırasında ve taburcu olurken inme dereceleri, NIHSS (National Institutes of Health) 
inme skalası ile belirlendi.
Hastaya ait tanımlanmış risk faktörleri, hipertansiyon(HT), Diabetes Mellitus(DM), 
HT+DM birlikteliği, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, sigara ve alkol kullanımı, Atriyal 
Fibrilasyon, koroner arter hastalığı(KAH), kalp yetmezliği, kardiyoembolik sebepler, 
kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH), kalp pili, kalp kapak hastalığı, tiroid hastalığı, 
kronik böbrek yetmezliği(KBY) ve anemi olarak değerlendirildi.
Hastalığa ait tanımlanmış risk faktörleri ise büyük damar hastalığı, küçük damar 
hastalığı, ICA stenozu, ön sistem ve arka sistem damar hastalığı olarak tanımlandı.
Ayrıca olgular iyi prognoz ve kötü prognoz özelliklerine göre ayrıldı. Kötü prognoz 
ölçütleri “exitus, derin koma gelişmesi ve nörolojik yoğun bakıma sevk” özelliği 
taşıyordu. Klinik bulgular ise “Aspirasyon Pnömonisi”, “Pulmoner Emboli”, “Ürosepsis” 
ve “Düşme” olarak değerlendirildi.
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Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, oran, frekans değerleri 
çalışıldı. Hastalar arasındaki farklar “Chi-square” ve “student’s t-test” i kullanılarak 
değerlendirildi ve oranlar, anlamlar ve ortalamalar ayrı ayrı ortaya kondu. İstatistiksel 
analiz “SPSS software version 21.0” p=0.005 kullanılarak tamamlandı.

Sonuçlar ve Yorum: Olgularımızın %46(n:57)’ı erkek, %54(n:67)’ü ise kadın hastadan 
oluşmuştu. Erkeklerde ortalama yaş 65(min-maks:46-90) iken kadınlarda 74(min-
max:37-92)’dü. Kadın hastalarda yaş ortalaması anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,003)
Yüz yirmi dört (124) olgunun % 98,4(n:122)’inde en azından bir risk faktörü saptandı, % 
1,6(n:2)sında ise risk faktörü belirlenemedi. Hipertansiyon(HT) , %76,6(n:95) oranı ile en 
yüksek risk faktörüydü. Bu risk faktörünü %41,9(n:52) oranı ile kardiyoembolik sebepler 
takip ediyordu. Üçüncü sırada ise %34,7(n:43) oranı ile Diabetes Mellitus(DM) yer aldı. 
Diğer risk faktörleri ise, HT+DM birlikteliği %29,8(n:37); sigara içme %29,8(n:37);Koroner 
Arter Hastalığı(KAH) %23,4(n:29); hiperkolesterolemi %22,6(n:28); Atriyal Fibrilasyon 
%21(n:26); Kalp yetmezliği %21(n:26); Hiperlipidemi %17,7(n:22); Kalp kapak hastalığı 
%17,7(n:22) KOAH %12,9(n:16);Anemi %8,1(n:10); Tiroid hastalığı %4,8(n:6); Alkol 
%3,2(n:4);Kalp pili %2,4(n:3); Kronik Böbrek Yetmezliği(KBY) %2,4(n:3); Akut Böbrek 
Yetmezliği (ABY) %0,8(n:1) oranındaydı.
Hipertansiyon, iyi prognoz ve kötü prognoz yönünden iki grup arasında anlamlı fark 
göstermedi (p=0,229).
Büyük damar hastalığı bakımından iki grup arasında anlamlı fark ortaya çıktı. Büyük 
damar hastalığı oranı kötü prognoz grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu 
(p=0,030). Aspirasyon pnömonisi bakımından yine iki grup arasında anlamlı fark 
mevcuttu ve aspirasyon pnömoni oranı kötü prognoz grubunda anlamlı olarak daha 
yüksekti (p<0,001).
Birden fazla risk faktörü olanlar ve risk faktörü olmayanlar iki grup arasında 
karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark ortaya çıkmadı (p=0,136).
Hastalığa ait risk faktörlerinin kötü prognoz üzerine etkisi, hastaya ait risk faktörleri 
ile kıyaslanamayacak kadar anlamlı ve önemli olabilir. Dolayısıyla serebral arteriyel 
iskemik inmenin klinik takibi ve yönetiminde büyük damar hastalığı ayrı bir öneme 
sahip olabilir.
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EP71 DEKOMPRESİF KRANİEKTOMİ YAPILAN MALİGN ORTA SEREBRAL ARTER 
İNFARKTLARINDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

FATMA ALTUNTAŞ KAYA , ZEHRA UYSAL KOCABAŞ , ÖZLEM AYKAÇ , EMRE ÖZKARA , 
ZÜHTÜ ÖZBEK , ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR 
 
OSMANGAZİ TIP FAKÜLTESİ
  
Giriş:Geniş orta serebral arter (MCA) enfarktı, iskemik inme geçiren hastaların yaklaşık 
%10’unda görülmekte ve yaşamı tehdit eden tablolarla sonuçlanabilmektedir. Beyin 
ödemi ve intrakraniyal basınç artışı açısından büyük riske sahiptir. Zamanında ve 
seçilmiş hastalarda uygulanan dekompresif cerrahinin mortalite ve özürlülük oranını 
azalttığı gösterilmiştir.
Çalışmamızda akut majör damar oklüzyonu nedeniyle endovasküler tedavi yapılan 
ve kontrol nörogörüntülemede malign MCA enfarktı gelişen hastalarda kötü prognoz 
belirteçlerini araştırmayı amaçladık.
 
Metod:Çalışmaya Ocak 2010- Ağustos 2019 tarihleri arasında, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İnme Merkezi’nde, akut anterior dolaşım major damar 
oklüzyonu nedeniyle endovasküler tedavi uygulanan ve malign MCA infarktı gelişmesi 
nedeniyle dekompresif kraniektomi yapılan 59 hasta alındı.  Prospektif olarak 
toplanan veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, 
risk faktörleri, inme etyolojileri, cinsiyetleri, başvuru nörogörüntülemesinde ASPECT 
skorları, başvurudaki NIHSS skorları kaydedildi. Preoperatif görüntülemede septum 
pellisidum ve pineal gland herniasyonu, postoperatif görüntülemede herniasyon 
miktarındaki azalma incelendi. Tam rekanalize olup olmadığı ve 3 ay sonraki modifiye 
Rankin skorları (mRS) kötü prognostik değerlerin saptanması açısından karşılaştırıldı. 
mRS 0-2 arasındaki hastalar iyi prognozlu kabul edildi. 
 
Bulgular:Hastalarımızın yaş ortalaması 55 (30-71) olup, 14’ü (%28.8) kadın, 42’si (%71) 
erkekti. İyi prognoza sahip 9 (%15.3) hasta mevcuttu. Yaş, dekompresif kraniektomiye 
rağmen kötü prognozlu  hastalarda iyi prognozlu gruba göre daha ileri bulundu 
(p=0.014). Kötü prognozlu hastalarda infarkt volümleri iyi prognozlu hastalara göre 
daha yüksek hesaplandı (p=0.049).  Dekompresif cerrahi öncesi septum pellisidum 
herniasyonu≥10 mm üzerindeki hastaların tamamında kötü prognoz saptandı. 
Dekompresif cerrahi sonrasında yapılan kontrol beyin tomografisinde (BBT) septum 
pellisidum herniasyonunda düzelme izlenmeyen hastalarda kötü prognoz olasılığı daha 
yüksek saptandı (p= 0.026). Gruplar arasında cinsiyet, dekompresyon işleminde alınan 
kemik uzunluğu, pineal gland herniasyonu, ASPECT ve başvurudaki NIHSS açısından 
anlamlı farklılık gözlenmedi. 
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Sonuç: Çalışmamızda dekompresif kraniektominin daha çok genç hastalarda iyi 
prognoz üzerinde etkili olduğu görülmüştür. İnfarkt volümü yüksek, septum pellisidum 
herniasyonu≥10 mm olan ve kontrol BBT’de herniasyonu gerilemeyen hastalarda 
dekompresif cerrahiye rağmen kötü prognoz izlenmiştir. 
 
Yorum:Malign MCA sendromu gelişen, dekompresif hemikraniektomi yapılan 
hastaların, daha genç yaşta olması, enfarkt volümünün düşük saptanması, herniasyon 
bulgularının olmaması özürlülük ve sağ kalım üzerine pozitif yönde etkilidir. 
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EP72 GERİ ÇEKİLMİŞTİR.
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EP73 ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMI SONRASI GELİŞEN MİGRENÖZ İNFARKT

ZAHİDE BETÜL GÜNDÜZ 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ 
KLİNİĞİ
Amaç : Aurali migreni olan hastalarda özelikle kadın cinsiyet, sigara alışkanlığı ve oral 
kontraseptif kullanımının iskemik inme riskini artırdığı bilinmektedir. Oral kontraseptif 
kullanımını takiben tipik auralı migren atağı sırasında tek ,
taraflı oksipital enfarkt gözlenen olguyu paylaşarak migren hastalarında oral kontraseptif 
kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulamayı amaçladık.

Olgu: 44 yaşında kadın hasta 2 gün önce baş ağrısı öncesinde başlayan cisimlerin 
sağ yarısını görememe şikayetinin tam düzelmemesi üzerine kliniğimize başvurdu. 
Özgeçmişinde 20 yıldır analjezik yanıtı iyi olan migrenöz vasıfta baş ağrılarının ayda 2-3 
kez tekrarladığı, yılda birkaç kez baş ağrıları öncesinde gözünde ışık çakması,  görüntüde 
karıncalanma, bazen dar borudan bakar gibi hissetme şeklinde 15-20 dakika süren 
görme bozukluğu yakınmalarının olup, kendiliğinden düzeldiği öğrenildi. 2 gün önce 
başlayan görme bozukluğu da ışık çakması, dar borudan bakar gibi görme alanında 
daralma şeklinde başlamış sonrasında hasta cisimlerin sağ yarısını göremediğini 
farketmiş,  benzer şikayetleri genellikle baş ağrısı başladıktan sonra kendiliğinden 
düzeldiği için baş ağrısının geçmesini beklemiş, baş ağrısı analjezikle bir günde düzelmiş, 
cisimleri yarım görme yakınması azalmış fakat 48. saatinde henüz tam düzelmemişti. 
Nörolojik muayenede sağda homonim hemianopi mevcuttu, diğer nörolojik muayene 
bulguları doğaldı. Özgeçmişinde gençliğinden bu yana yılda 1-2 kez birkaç dakika süren 
jeneralize  tonik klonik nöbet öyküsü mevcuttu fakat yan etkileri sebebi ile valproik 
asit tedavisini bırakmıştı. Şikayetinden 3 hafta önce adet düzensizliği sebebiyle oral 
kontraseptif kullanmaya başladığı öğrenildi. Difüzyon MRG de sol oksipital bölgede 
parçalı küçük difüzyon kısıtlanmaları gözlendi. Akut iskemi tanısı ile antiagregan 
başlandı, oral kontraseptif kullanımı sonlandırıldı. Hastanın yakınması 3. gününde 
tamamen düzeldi. Etyolojiye yönelik kardiyolojik ve hematolojik tetkiklerinde patoloji 
saptanmadı, vasküler görüntüleme normal olarak değerlendirildi.  Migren proflaksisine 
yönelik topiramat başlanarak 100 mg/gün dozuna çıkıldı. Poliklinik kontrolü önerilerek 
taburcu edildi.

Sonuç : Migrenöz infarkt nadir gözlenen bir klinik tablodur, mekanizması halen 
netlik kazanmamıştır.  Oksipital bölgeden  başlayarak  frontale doğru yayılan 
kortikal depresyonun,  nöromedyatörler aracılığı ile  ortaya çıkan hipoperfüzyon ve 
vazokonstriksiyonun infarktla sonuçlandığı hipotezi kabul görmektedir.  Tanı için 
hastanın daha önce deneyimlemiş olduğu aura semptomlarından en az biri veya 
daha fazlası 60 dakikadan daha uzun sürmeli ve beyin görüntülemesi ile ilgili bölgede 
yeni bir infarkt gösterilmelidir. Olgumuzda tanı için gerekli kriterler sağlanmış ve 
etyolojiye yönelik tetkiklerde akut iskemi etyolojisini açıklayabilecek başka bir patoloji 
ortaya konamamış, yeni başlanan oral kontraseptif kullanımının iskemiyi tetiklediği 
düşünülmüştür.
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NOTLAR
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