Nöroloji Klini¤inde 2003-2007 y›llar› aras›nda SVST tan›s›
alarak takip edilen olgular retrospektif olarak incelendi.

G‹R‹ﬁ
Serebral venöz sinüs trombozu (SVST) klinik semptom ve
bulgular›n›n de¤iﬂkenli¤inden dolay› tan›s› güç olan,
arteryel trombozlara oranla nadir görülen bir hastal›kt›r.1
SVST ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar etyopatogenezde birçok
faktörün rol oynad›¤›n› göstermektedir. Kal›tsal veya
edinilmiﬂ koagülasyon bozukluklar›, kronik inflamatuar
hastal›klar, gebelik, lohusal›k, oral kontraseptifler s›k
rastlanan nedenlerdendir.2
‹ntrakranial bas›nç art›ﬂ›na ba¤l› baﬂa¤r›s› en s›k bulgu
olup, papil ödem, parezi, duyu kusuru, bilinç bozuklu¤u
ve fokal veya jeneralize nöbetler di¤er belirti ve
bulgulard›r.3
Hastalar›n %80’inde predispozan faktörler belirlenebilmekte, ancak geri kalan hastalarda yap›lan tüm
tetkiklere ra¤men neden bulunamamaktad›r. Prognoz
de¤iﬂkenlik göstermekte olup, tam düzelme oldu¤u gibi,
ölümle de sonuçlanabilmektedir. ‹ntraserebral kanama
gibi parenkimal lezyonlar SVST’ye eﬂlik etmekte ve
prognozu kötüleﬂtirebilmektedir.4
Çal›ﬂmam›zda SVST olgular›nda klinik, etyoloji, trombüs
lokalizasyonu ile eﬂlik eden hemorajik infarkt ve
hemorajilerin prognoz üzerine etkisini incelemeyi
amaçlad›k.

YÖNTEM
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi I.

Hastalar SVST için potansiyel risk faktörleri olan
genetik veya edinilmiﬂ koagülopatiler, malignite, dural
fistül, venöz anomali, arteriovenöz malformasyon gibi
santral sinir sistemi patolojileri, hematolojik nedenler
(anemi, polisitemi, trombositoz), vaskülitler, di¤er
inflamatuar sistemik hastal›klar, di¤er sistemik
hastal›klar, enfeksiyon (santral sinir sistemi, kulakburun-bo¤az ve di¤erleri), puerperium (gebelik ve
postpartum), ilaç kullan›m› (oral kontraseptif), mekanik
nedenler (lomber ponksiyon, kranial travma,
nöroﬂirürjikal giriﬂimler) aç›s›ndan sorguland›.1
Detayl› fizik, nörooftalmolojik ve nörolojik muayene
yap›ld›. Hastalara rutin hematolojik ve biyokimyasal
kan tetkikleri, fibrinojen, vitamin B12, vaskülit testleri
ile Protein C ve S, antitrombin III, lupus antikoagülan,
antikardiyolipin antikoru, aktive protein C rezistans› ve
faktör V Leiden tetkikleri yap›ld›. Hastalar›n tümüne
kranial MRI, 12’sine ise kranial MRI venografi tetkikleri
yap›larak trombüsün lokalizasyonu ve parenkimal
lezyonlar (infarkt veya kanama) incelendi. Subaraknoid
kanama saptanan 2 hastaya ise DSA tetkiki yap›ld›.
Hastalar›n semptomlar›n›n baﬂlama süresi ile
hastaneye baﬂvurduklar› süre sorguland›. Buna göre,
semptomlar›n baﬂlang›c› ile tan› aras›nda geçen süre
akut (<48 saat), subakut (48 saat-30 gün) ve kronik
(>30 gün) olmak üzere grupland›r›ld›.

BULGULAR
15 olgunun 10’u kad›n (%66.7), 5’i erkek (%33.3)
idi. Kad›nlar›n yaﬂ ortalamas› 47.2, erkeklerin 41.2
idi. Yaﬂ aral›¤› 17-80 olup hastalar›n 8’i (%53.3) 45
yaﬂ alt›ndayd›.
Baﬂlang›ç sürelerine göre hastalar›n 5’i akut, 6’s›
subakut, 4’ü kronik dönemde klini¤imize baﬂvurdu.
En s›k yak›nma baﬂa¤r›s› olup (n=11), 7’sinde kuvvet
kayb›, 6’s›nda epileptik nöbet, 6’s›nda görme
bozuklu¤u, 1’inde dengesizlik mevcuttu.

ﬁekil 1. Kranial BT’de interhemisferik fissürde tromboza sekonder
hiperdens görünüm ile sa¤ frontalde kal›nl›¤› 5 mm’ye ulaﬂan ince
subdural hematom (15 numaral› hasta)

ﬁekil 2. Kranial MRI (kontrastl› T1). Galen veni, sinüs rektus ve transvers
sinüste tromboz ile uyumlu görünüm (15 numaral› hasta)

Kranial MRI ve MR anjiografide, 9 olguda superior
sagital, 2 olguda superior sagital+transvers, 2
olguda superior sagital+rektus+transvers, 1 olguda
sinüs rektus+transvers sinüs+galen veni ve 1 olguda
transvers sinüste tromboz saptand›. Hastalar›n
2’sinde subaraknoid kanama, 2’sinde lober
hematom, 1’inde subdural hematom ve 1’inde
hemorajik infarkt eﬂlik etmekte idi. 15 numaral›
hastaya ait kranial tomografi, kranial MRI and MR
venografi tetkikleri ﬁekil 1, 2 ve 3’te gösterilmiﬂtir.

ﬁekil 3. Kranial MR venografi. Sol transvers sinüste tomboz ile uyumlu
görünüm ve kollateral geliﬂimi (15 numaral› hasta)

Nörolojik muayenede olgular›n 7’sinde parezi, 5’inde
papil ödem, 4’ünde ﬂuur de¤iﬂikli¤i, 3’ünde santral
fasial parezi, 2’sinde bak›ﬂ k›s›tl›l›¤›, 2’sinde
hemihipoestezi, 1’inde dizartri ve ataksi saptanm›ﬂt›r.

Etyolojik incelemede hastalar›n 3’ü postpartum
dönemde, 1’i ise gebe (3. trimestr) idi. Olgular›n
1’inde protein C eksikli¤i, 1’inde aktive protein C
rezistans›, 1’inde AT III eksikli¤i, 1’inde anti SLE
pozitifli¤i, 1’inde antikardiyolipin antikor pozitifli¤i,
1’inde trombositoz saptand›. 4 olguda etyolojik neden
bulunamazken, lober hematomu olan 1 hasta erken
dönemde kaybedildi¤i için detayl› inceleme
yap›lamad›. Etyolojisi belirlenen hastalarda sadece tek
neden bulunmuﬂ olup, çoklu etyoloji saptanmad›.
Hastalar 3 ay sonra tekrar muayene edildiklerinde
9’unda tam düzelme olmuﬂtur. K›smi düzelme olan

3 hastan›n 1’inde epileptik nöbetler devam etmiﬂtir.
Papil ödem olan hastalar›n 2’sinde ise kal›c› görme
kayb› geliﬂmiﬂtir.
Hastalar›n demografik
gösterilmiﬂtir.

özellikleri
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TARTIﬁMA
Serebral venöz trombozunun klinik bulgu ve
baﬂlang›ç ﬂekli çok çeﬂitlidir. Baﬂa¤r›s› en s›k baﬂvuru
nedeni olup genellikle di¤er bulgulardan önce ç›kan,
%50 hastada akut baﬂlang›çl› ve ﬂiddetli olan yayg›n
ve sürekli bir a¤r›d›r.5,6 Papil ödem yap›lan
çal›ﬂmalarda %27-89 aras›nda bildirilmiﬂtir ve geçici

görme bozukluklar› eﬂlik edebilmektedir.7,8 Fokal
veya jeneralize nöbetler %35-40 oran›nda
görülmekte olup, puerperiumda bu oran
artmaktad›r.7,9,10 Bilinç etkilenimi ve fokal nörolojik
bulgular da olgular›n yaklaﬂ›k üçte birinde
görülmektedir.9 Hasta grubumuzda en s›k baﬂlang›ç
bulgusu baﬂa¤r›s› (%73.3) olup, %40 hastada
jeneralize epileptik nöbet, %33.3 hastada papil
ödemin eﬂlik etti¤i görme bozuklu¤u baﬂl›ca baﬂvuru
nedenlerindendi.
Serebral venöz sinüs trombozu s›kl›kla genç
hastalarda görülmekle birlikte, her yaﬂ grubunda
görülebilmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda, hastalar›m›z›n %46.7’si 45 yaﬂ üzerindedir. Verilerimiz

Tablo 1. Hastalar›n demografik özellikleri
No

Yaﬂ

1

25

2

25

3

Cins

Baﬂvuru Süresi

ﬁikayet

Nörolojik
Muayene

Lokalizasyon
(Sinüs)

K

Subakut

Epileptik nöbet

Normal

Sup sagital

K

Akut

Baﬂa¤r›s›,
epileptik nöbet

Papil ödem

Sup sagital

28

K

Subakut

Baﬂa¤r›s›, sa¤
tarafta güç kayb›

Santral fasial
palsy,
hemiparezi,
hemihipoestezi

4

35

K

Subakut

Baﬂa¤r›s›, görme
bozuklu¤u

5

40

K

Akut

Epileptik nöbet

Stupor, papil
ödem,
hemiparezi
Koma

Sup sagital

6

50

K

Kronik

Epileptik nöbet,
sol tarafta güç
kayb›

Früst hemiparezi

Sup sagital

7

56

K

Kronik

Epileptik nöbet

Normal

Sup sagital

8

59

K

Akut

Baﬂa¤r›s›,
konuﬂamama,
sa¤ tarafta güç
kayb›, epileptik
nöbet

Stupor, afazi,
santral fasial
palsy,
hemiparezi,
hemihipoestezi

9

74

K

Kronik

Baﬂa¤r›s›, çift
görme

10

80

K

Subakut

11

18

E

12

44

13

Parenkim
Bulgusu

Etyoloji

Prognoz

—

Gebe

Tam düzelme

—

Postpartum

Tam düzelme

Sup sagital

—

Postpartum

K›smi düzelme

Sup
sagital+transvers

—

Postpartum

Tam düzelme

Lober hematom
—

?

Exitus

Antitrombin III
eksikli¤i

Tam düzelme

Kronik laküner
infarkt

Protein C
eksikli¤i

Tam düzelme

Sup
sagital+rektus+
transvers

Lober hematom

Anti SLE (+)

K›smi düzelme
Epilepsi

Bak›ﬂ k›s›tl›l›¤›,
santral fasial
palsy, früst
hemiparezi

Transvers

Hemorajik infarkt

Baﬂa¤r›s›, kusma,
görme kayb›

Letarji, ense
sertli¤i,
papilödem,
görme kayb›

Sup sagital

Akut

Baﬂa¤r›s›, çift
görme

Papil ödem

Sup sagital

—

E

Subakut

Baﬂa¤r›s›,
dengesizlik

Dizartri, ataksi

Sup
sagital+transvers

—

48

E

Kronik

Baﬂa¤r›s›, görme
kayb›, sol tarafta
güç kayb›

Bak›ﬂ k›s›tl›l›¤›,
papil ödem,
hemiparezi

Sup sagital

—

14

74

E

Akut

Baﬂa¤r›s›, kusma,
sa¤ tarafta güç
kayb›

Ense sertli¤i,
hemiparezi

Sup
sagital+rektus+
transvers

15

23

E

Subakut

Baﬂa¤r›s›, çift
görme

Normal

Transvers+rektus
Galen veni

SAK

SAK

Subdural
hematom

?

Tam düzelme

?

Kal›c› görme
kayb›

Aktive protein C
rezistans›

Tam düzelme

?
Trombositoz

?

Antikardiyolipin
antikor (+)

Tam düzelme
Kal›c› görme
kayb›
K›smi düzelme

Tam düzelme

SVST’nin her yaﬂta görülebilece¤ini desteklemektedir. Cinsiyet aç›s›ndan incelendi¤inde, di¤er
çal›ﬂmalara benzer ﬂekilde hasta grubumuzda kad›n
hasta say›s›n›n daha fazla oldu¤u gözlenmiﬂtir.1,7
En s›k superior sagital sinüs ile lateral sinüs
etkilenirken, olgular›n 1/3’ünden fazlas›nda birden
fazla sinüs, %30-40’›nda serebral veya serebellar
venler tutulur.11 Hastalar›m›z›n 10’unda izole sinüs
trombozu saptanm›ﬂ olup, 9’u superior sagital,
di¤eri ise transvers sinüste idi. 5 hastada multipl
serebral sinüs etkilenmiﬂ olup, superior sagital sinüs
trombozu bu hastalar›n da 3’ünde saptanm›ﬂt›r.
Derin serebral ven tutulumu sadece 1 hastam›zda
(no. 15) görülmüﬂtür.
Genç kad›nlarda en s›k SVST nedeni gebelik ve
puerperium dönemi ile oral kontraseptif
kullan›m›d›r.7 Gebelik ve puerperal dönemde kilo
art›ﬂ›, varisler, immobilizasyon, preeklampsi,
uterusun pelvik ve bacak venlerine yapt›¤› bas›
sonucu oluﬂan venöz staz, koagülasyon
faktörlerinde ve fibrinolitik sistemde meydana gelen
fizyolojik de¤iﬂiklikler, hiperkoagülopatiye neden
olarak venöz tromboemboli riskini art›rmaktad›r.12
Oral kontraseptif kullanan hastalarda kal›tsal risk
faktörleri ve vaskülit varl›¤›nda ise SVST riski ciddi
oranda artmaktad›r.13 Çal›ﬂmam›zdaki 45 yaﬂ
alt›ndaki hastalardan 1’i gebe (3. trimester) olup,
eklampsi ön tan›s› ile takip edilmekteydi. 3 hastam›z
ise postpartum dönemde idi. Oral kontraseptif
kullanan hasta bulunmamaktayd›.
Protrombotik faktörler %15-35 aras›nda görülen iyi
tan›mlanm›ﬂ etyolojik faktörlerdendir.4 Konjenital
veya edinsel koagülasyon bozukluklar› aras›nda
antitrombin III, protein C veya protein S eksikli¤i,
lupus antikoagülan› ile faktör V Leiden mutasyonu
ile iliﬂkili aktive protein C rezistans› SVST’li olgularda
saptanm›ﬂt›r. Koagülopatiler di¤er venöz sinüs
trombozu risk faktörleri ile birlikte olabildikleri gibi,
ayn› hastada birden fazla koagülasyon bozuklu¤u da
bulunabilmektedir.14 Hasta grubumuzda di¤er
çal›ﬂmalara oranla daha yüksek oranda etyolojik
neden saptanm›ﬂ olup, protrombotik faktörler %40

oran›nda görülmüﬂtür. Hastalar›n 1’inde protein C
eksikli¤i, 1’inde antitrombin III eksikli¤i, 1’inde anti
SLE pozitifli¤i, 1’inde trombositoz, 1’inde
antikardiyolipin antikor pozitifli¤i ve 1’inde aktive
protein C rezistans› saptanm›ﬂ olup, çoklu etyoloji
görülmemiﬂtir.
Parenkimal kanamalar SVST olgular›na eﬂlik
edebilmektedir. Subaraknoid kanama (SAK) ise
oldukça nadir görülmektedir. Sekonder venöz
hipertansiyona ba¤l› olarak ince duvarl›, frajil kortikal
venlerin rüptürü veya sinüs trombozuna ba¤l› olarak
kortikal venlerde geniﬂlemeye ba¤l› rüptür
sonucunda subaraknoid aral›kta kanama oldu¤u
düﬂünülmektedir. SAK olan hastalarda anevrizma
tetkiki için DSA standart tetkik olmakla birlikte, daha
önce
klinik
bulgular
sinüs
trombozunu
düﬂündürmese de DSA’n›n venöz faz›nda SVST tan›s›
konulabilmektedir.15 Hastalar›m›z›n 2’si SAK tan›s› ile
interne edilmiﬂ olup, DSA tetkikinde anevrizma
gözlenmemiﬂ, ancak sinüs trombozu saptanm›ﬂt›r.
SVST olgular›nda tan› konuldu¤unda klini¤e göre
heparin veya düﬂük moleküler a¤›rl›kl› heparin ile
antikoagülan tedaviye baﬂlanmas›, klinik düzelme
sonras›nda warfarin ile oral antikoagülasyonun
sürdürülmesi ve etyolojide koagülopati gibi bir
neden yoksa tedavinin 3 ay sonras›nda kesilmesi
önerilmektedir.13 ‹ntraserebral kanaman›n eﬂlik etti¤i
SVST’de de antikoagülan kullan›m›n›n güvenli
oldu¤u ve kanama rekürrens riskini art›rmad›¤›
saptanm›ﬂt›r.16 Hasta grubumuzda 2 hastaya (no. 10
ve 14) düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin, di¤erlerine
heparin tedavisi baﬂlanm›ﬂ ve oral antikoagülan ile
tedaviye devam edilmiﬂtir.
Koma, intraserebral kanama ve malignite, morbidite
ve mortalite için önemli prognostik faktörlerdendir.1
‹ntraserebral kanamada klinik semptomlar daha a¤›r
olup, prognozu daha kötüdür.17 Girot’un
çal›ﬂmas›nda, intraserebral kanaman›n eﬂlik etti¤i
SVST olgular›nda ileri yaﬂ, erkek cinsiyet, motor
defisit ve transvers sinüs trombozunun prognozu
kötüleﬂtirdi¤i saptanm›ﬂt›r.17 Uzun dönem izlenen
hastalar›n %86’s›nda nörolojik sekel kalmazken,

hastalar›n %20’sinde yeni bir SVST, epileptik nöbet
(%10), farkl› bir tromboembolik hastal›k (%4)
görülmüﬂtür.1 Bu nedenle, altta yatan nedene ba¤l›
olarak uzun süreli antikoagülasyon tedavisi
gerekebilmektedir.18
Uluslararas› Serebral Ven ve Dural Sinüs Trombozu
(ISCVT) çal›ﬂmas›nda ölüm oran› akut fazda %4.3,
subakut dönemde %3.4 olarak saptanm›ﬂt›r.1
VENOPORT çal›ﬂmas›nda nöbetin eﬂlik etti¤i veya
etmedi¤i serebral venöz trombozu, nöbete ba¤l›
serebral anoksi ve kardiyopulmoner arrest baﬂl›ca
ölüm nedenleri olarak bildirilmiﬂtir.10 Di¤er
çal›ﬂmalarda ise, fokal hemorajik lezyona veya difüz
ödemin eﬂlik etti¤i multipl lezyona ba¤l›
transtentoriyal herniasyon ölüm nedeni olarak
bulunmuﬂtur.19,20 Çal›ﬂmam›zda lober hematomu
olan 2 hastan›n 1’i (no. 5) herniasyona ba¤l› olarak
akut dönemde kaybedilmiﬂ, di¤erinde (no. 8) ise
hemiparezi ve epileptik nöbetler olmak üzere
nörolojik sekel kalm›ﬂt›r. Subaraknoid kanama olan
olgulardan 1’inde (no. 10) kal›c› görme kayb›
geliﬂirken, di¤erinde (no. 14) k›smi düzelme
olmuﬂtur.
Sonuç olarak, SVST yüksek klinik ﬂüphecilik
gerektiren bir durumdur. SVST olgular›nda etyoloji
farkl› olabildi¤i için detayl› araﬂt›rma yap›lmal›d›r.
Erken tedavi, ölüm ve a¤›r dizabilite riskini
azaltabildi¤inden, erken tan› çok önem taﬂ›maktad›r.
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