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Editöre Mektup / Letter to the Editor

Serebral Venöz Tromboz Elektroensefalografi ile Takip Edilebilir mi?
Bir Olgu Eşliğinde Tartışma
Cerebral Venous Thrombosis Can Be Followed by Electroencephalography:
Accompanied By a Case Discussion
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Sayın Editör,
Kırk altı yaşında kadın hasta polikliniğimize sol yüz yarımında
kasılma, yorgunluk, vücutta yaygın ağrılar ve uyuşma şikayetleri
ile başvurdu. Daha önceden bilinen bir hastalık öyküsü olmayan
hasta, son bir haftadır sol yüz yarımında günde 2-3 defa olan, 5-10
saniye süren kasılmaları olup düzeldiğini; tetikleyici faktör ve
eşlik eden bilinç kaybı, idrar kaçırma, ağızdan köpük gelme ve
dil ısırma gibi yakınmaları olmadığını belirtti. Yapılan nörolojik
muayenesi normaldi ve yapılan elektroensefalogram (EEG)
incelemesinde sağda belirgin bilateral frontosantral bölgelerde
yüksek amplitüdlü, yayılım gösteren 3-4 Hz keskin yavaş dalga
kompleksleri (Şekil 1) izlenmesi üzerine hasta fokal epilepsi olarak
değerlendirildi ve levetirasetam 1000 mg/gün başlanarak takibe

Şekil 1. Elektroensefalogramda bilateral frontosantral bölgelerde 3-4
Hz keskin yavaş dalga kompleksleri izlenmektedir.

alındı. Kontrol sırasında yüzündeki kasılmaların geçtiği ancak
diğer şikayetlerinin arttığı öğrenildi. Ek olarak iki taraflı yeni
başlangıçlı giderek şiddetlenen baş ağrısının geliştiği öğrenildi.
Göz dibi muayenesinde evre 2 papilödem saptanan hastanın
özgeçmişi ayrıntılı sorgulandığında son 6 ay içinde in vitro
fertilizasyon (İVF) tedavisi gördüğü ve hormon tedavileri aldığı
öğrenildi. Serebral venöz tromboz (SVT) ön tanısı ile yatırılarak
varfarin, düşük molekül ağırlıklı heparin ile asetazolamid
tedavisi başlanan hastanın yapılan laboratuvar incelemesinde
patoloji saptanmadı ve yapılan kraniyal manyetik rezonans
görüntülemesinde (MRG) intrakraniyal patoloji izlenmedi. MR
venografide solda daha belirgin bilateral transvers sinüslerde yer
yer staz ya da oklüzyon ile uyumlu görünüm (Şekil 2) saptandı
ve EEG kontrolünde (Şekil 3) bilateral frontal intermittan ritmik
delta aktivitesi (FIRDA) izlendi. İVF öncesi trombofili yatkınlığı
açısından genetik tetkikleri yapılan ve normal sonuçlanan hastanın
ayırıcı tanı amaçlı yapılan tiroid fonksiyon testi ve tümör belirteçleri
normal sınırlarda ve vaskülit paneli, Wright, Rose Bengal testleri
negatif olarak değerlendirildi. Hastanın mevcut tedavi ile altıncı
aydaki kontrolünde göz dibi ve EEG (Şekil 4) normal olarak
değerlendirildi ve yapılan MRG venografide her iki transvers
sinüste yer yer kalibrasyonda azalma ve duvar düzensizlikleri (Şekil
5) izlendi, ancak staz ya da oklüzyon izlenmedi. Hastanın nonspesifik şikayetleri olan tüm vücutta ağrı, yorgunluk, halsizlik ve
uyuşma şikayetlerinde belirgin gerileme olduğu öğrenildi.
SVT özellikle hormon tedavisi alan kadın hastalarda izlenen,
baş ağrısı gibi hafif semptomlardan inme gibi ağır bulgulara kadar
klinik görünümü olabilen çok geniş spektrumlu bir hastalıktır
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(1). En sık klinik bulgular fokal serebral ödeme ve intrakraniyal
hipertansiyona sekonder baş ağrısı, venöz enfarkta ya da kanamaya
bağlı fokal nörolojik defisitler ve nöbetlerdir (2). Epileptik nöbet

Şekil 5. Manyetik rezonans venografide bilateral transvers sinüste yer
yer kalibrasyonda azalma ile uyumlu görüntü

Şekil 2. Manyetik rezonans venografide bilateral transvers sinüste yer
yer oklüzyonla uyumlu görüntü

Şekil 3. Elektroensefalogramda bilateral frontal intermittan ritmik
delta aktivitesi ile uyumlu görüntü

Şekil 4. Normal elektroensefalogram ile uyumlu görüntü
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ile prezentasyon %6-10 oranındadır ve genellikle sekonder
venöz kanama gelişmiş hastalarda görülür (1). Threlkeld ve ark.
(3) 18 yaşında komatöz bir hastada intrakraniyal hipertansiyonu
non-invaziv bir yöntem olan EEG ile izlemişlerdir. Dericioglu
ve ark.’nın (4) yaptıkları bir çalışmada FIRDA daha çok yoğun
bakım hastalarında ve bilinç durumu değişken olan hasta
grubunda izlenen, etiyolojisi net olmayan daha çok metabolik
ve yapısal nedenlerle ilişkili olabilen bir EEG bozukluğu olarak
tanımlanmıştır. Sunmuş olduğumuz hastada demografik bulgular
ve etiyoloji literatür ile uyumlu olsa da SVT atipik olarak fokal
epilepsi ile kliniğe yansımıştır. Mehvari Habibabadi ve ark. (5)
bildirdikleri meta-analizde SVT’nin ilk 14 günde ortaya çıkan
nöbetleri akut semptomatik epilepsi (ASE) olarak tanımlamışlardır
ve bunları bilinç değişikliği olan, fokal nörolojik defisit gelişmiş
ve supratentoriyal lezyonlu hastalarda gözlemişlerdir. Olgumuzun
kraniyal görüntülemesinde ise epilepsiye neden olabilecek
herhangi bir SVT’ye sekonder venöz enfarkt ya da kanama bulgusu
gözlenmemiştir. Olgunun takibi sırasında non-spesifik klinik
bulguları olan yorgunluk, yaygın ağrı ve uyuşma izlenmiştir.
Herhangi bir bilinç değişikliği gözlenmemiştir ancak yapılan
EEG’de FIRDA saptanmıştır ve tedavi ile tamamen düzelmiştir. Bu
yönleriyle olgumuz ilgi çekici olup SVT’de ASE olarak sınıflanabilir.
SVT gibi intrakraniyal basınç artışı durumlarında, EEG’de FIRDA
gibi yapısal anomalilerle ilişkili bulgu saptandığında, hasta
takibinde EEG non-invazif monitör olarak kullanılabilir.
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