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Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

ÖNSÖZ  

Günümüz beyin cerrahisinde bilgi ve uygulama çeşitliliğinde, önceki yıllarla kıyaslandığında büyük oranda 
değişiklik olduğu, cerrahların bu büyük veri artışını takipte zorlandıkları bir gerçektir. Bu hızlı değişimle birlikte 
ortaya çıkan veri tabanındaki genişleme, zaman kısıtlılığı ve yenilikten kopma endişesi ile bir araya geldiğinde, 
hastalar hakkında karar verme süreci güçleşmektedir. Dünya üzerinde tüm cerrahlar aynı zorluğu yaşadıkları 
için, özellikle batılı ülkelerden başlamak üzere, son 10 yılda bu duruma çözüm yollarından biri olarak, spesifik 
hastalık gruplarında rehberler (guideline) oluşturulması çabaları artmıştır.

Bir hastalık grubunda yeni rehber oluşturulması, çok sayıda konunun uzmanını bir araya getirme zorluğu 
dışında, yaklaşık 3 yılı alan ve bu uzmanların önemli zaman ayırmalarını gerektiren ve beraberinde yüklü maliyeti 
(ABD de yaklaşık 20-100.000 dolar arası) olan bir çalışmadır. Sonucunda ortaya çıkarılan rehberin ömrü 5-7 
yıldır ve sonrasında yenilenmeyi gerektirir. Bu durum dikkate alınarak, tüm beyin cerrahisi alanında, 2019 yılına 
kadar yayınlanmış rehberleri, bir sistematik içinde değerlendirerek, ülkemizdeki uzman ve asistanların hizmetine 
sunmak istedik. Bu kitabın da belli süre sonra yenilenmesi zorunludur.

Bu amaçla 2018 haziran ayında, o tarihe kadar beyin cerrahisinde yayınlanmış guideline (rehber) ları tarayarak, 
belirlenen kriterler eşliğinde uygun bulunan rehberleri içeren bir kitap yazılmasına, TNDer başkan ve Yönetim 
Kurulu onayı ile karar verildi. Eylül 2018 de Ankara’da, TNDer merkezinde Editörler M. Recai Tuncer, Selçuk 
Palaoğlu, Deniz Belen, Ali İhsan Ökten ve katılabilen öğretim üyeleri ve uzmanlarla toplantı yapılarak kitap 
formatı tartışıldı. Aynı tarihte haberleşme amacı ile mail ve WhatsApp grubu oluşturuldu. 

Rehber kitaptaki yazılarda, yazarların kişisel düşünceleri yer almadı. Tüm öneriler, temel alınan rehberden 
alıntılandı.

Önemle belirtmek gerekir ki, rehber önerileri değişmez değildir. Özellikle kanıt olmayan, kanıtı zayıf olan 
öneriler önemli çalışma konusu olmaya adaydır. Yeni yüksek kanıtlar, önerileri değiştirecektir. 

Kitap hazırlanırken sahada çalışmakta olan Beyin Cerrahlarının kendi bilgi ve deneyimlerini yer, zaman 
ve olanaklar ölçüsünde geliştirmeleri ve yeni hazırlanacak rehberlere yardımcı olabilecek bilgileri içermesi 
hedeflenmiştir. Burada verilen bilgiler kural oluşturmazlar. 

Bu kitabın hazırlanması için birlikte çalışmayı kabul eden Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu, Prof. Dr. Deniz Belen, 
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve Prof. Dr. Mehmet Bülent Önal, Öğr. Üyesi Dr. Sinan Bahadır, Doç. Dr. Derya Burcu 
Hazer Rosberg, Uz. Dr. Uğur Kemal Gündüz, Uz. Dr. Denizhan Divanlıoğlu, Uz. Dr. Aydın Talat Baydar, Uz. Dr. 
Zeynep Dağlar, Uz. Dr. Vedat Açık, Uz. Dr. Gökhan Çavuş, Uz. Dr. İsmail İştemen, Uz. Dr. Semih Kıvanç Olguner, 
Uz. Dr. Mustafa Emre Saraç, Uz. Dr. Tolga Gediz, Uz. Dr. Emre Bilgin, Uz. Dr. Ahmet Özak’a, daha önce Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon alanında bazı rehberlerin hazırlanmasında görev alan ve bu konudaki deneyimlerini 
benimle paylaşan eşim Prof. Dr. Tiraje Tuncer’e ve kitabın hazırlanması ve yayımı/basımı için destek veren Türk 
Nöroşirürji Derneği Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz. 

Prof. Dr. Mehmet Recai TUNCER 
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Giriş ve Kanıta Dayalı Tıp

Tıbbi araştırmaların tarihi çok uzun yıllar öncesine 
dayanmaktadır. En eski dokümanlar MÖ 1600 lü yıllarda 
Edwin Smith Papirusunda (1) ve MÖ 700 lü yıllarda Pers 
imparatorluğunda ortaya çıkmıştır. Papiruslarda travma 
tedavi rehberi, Pers dokümanlarında sebze-su ve et-şa-
rap ile beslenmenin, nonrandomize, prospektif çalışması 
sonucu vejeteryan diyet konusu incelenmiştir.

Yüzyıllar boyunca laboratuvar ve klinik araştırma-
lar sonucu elde edilen kanıtlar, bazen hemen, bazen 
yıllar sonra uygulamaya konularak en iyi tedavi yolları 
bulunmaya çalışılmıştır. Örneğin lime suyu ile, C vita-
mini eksikliği sonucu oluşan iskorbüt hastalığı arasın-
daki ilişki İngiliz gemicilerce tespit edilmesine rağmen, 
ancak 70 yıl sonra 1795 de rutin kullanımı olmuştur. 
Benzer şekilde miyokart infarktüsde trombolitik tedavi 
yararı 1973 de 8 randomize kontrollü çalışmanın (RKÇ) 
meta-analizi ile belirlenmesine karşılık, 1989’da rutin 
tedavi hâline gelmiştir. Buna karşılık güçlü delil olma-
dan yapılmış birçok uygulama da vardır.

Uygulamalar konusunda en önde gelen veri, klinik 
deneyim olmuş ve uygulamaların büyük kısmında klinik 
deneyimler belirleyici olmuştur. Bireysel klinik deneyim;

1. Etkin tanı koyabilme,

2. Hastaya uygun tedavi seçebilme,

3. Hasta tercihlerini anlayabilme yeteneğini kazandır-
maktadır. Ancak bu deneyimlerin çoklu faktörlerce 
etkilendiği bir gerçektir.

Daha sonraları klinik deneyimlerin, klinik kanıtlarla 
birlikte kullanılmasının etkinlik ve güvenliği artırdığı 
görülmüş ve kanıta dayalı tıp gündeme gelmiştir. 

Kanıta Dayalı Tıp (evidence-based medicine), bir 
konuda elde edilmiş en iyi kanıtların, kişisel deneyim ve 
hasta tercihleri ile kombine edilerek hastaların hizme-
tine sunulmasıdır (Şekil 1).

Kanıta dayalı tıp, 19. Yüzyıl Paris’ine kadar uzanma-
sına karşılık, bu terim ilk kez 1990 yılında kullanılmıştır. 
İlk kullanan McMaster Üniversitesinden bir grup epide-
miyoloji uzmanıdır (2). Sonra bu grup ABD’den bir grup 
akademisyenle birlikte, uluslararası kanıta dayalı tıp 
(EBM Working) grubunu oluşturmuştur. Bu grup 1993-
2000 arası JAMA da ‘tıbbi literatür kullanım rehberi’ adı 
ile 25 yayın yapmıştır (3).

Eddy, 1990 da pratik uygulamalardaki çatışmaların, 
sağlık problemlerinin sonuçlarında farklılıklar yarat-
tığını, en azından bazı hastalarda yanlış tedavilere yol 
açtığını belirtmiş ve uygulamacıların standart olmayan, 
farklı önerilerde bulunabildiğini ve bu durumun sadece 
uygulamacıların değil, sağlık organizasyonlarının güve-
nirliğinde de azalmaya yol açtığını ve bir standardizas-
yonun gerekliliğini savunmuştur (4).

Rosenberg (5) kanıta dayalı tıp için, hasta problemini 
yansıtan açık sorunun oluşturulması, bu konuda litera-
tür araştırması, kanıtların değerlendirilmesi ve sonra-
sında klinik pratikte faydalı sonuçların uygulanmasının, 
önemli 4 adım olduğunu belirtmiş ve bunun avantajla-
rının; 

1. Hekimlerin rutin bilgilerini güncelleme,

2. Hekimlerin araştırma metotlarını, veri kullanımını 
daha iyi anlaması,

3. Tedavi kararlarında güvenlik artması,

4. Okuma alışkanlığı artması,

5. Problem çözümü için birlikte çalışmayı öğrenmesi,

6. Hastalar için daha etkili kaynak kullanılması,

7. Tedavi kararı için hastalar ile daha iyi ilişki kurulması 
olarak özetlemiştir.

1

Kanıt
Klinik

Deneyimler
Hastanın
Değerleri

Kanıta Dayalı Tıp Üçlüsü

KARAR

Şekil 1: Kanıta dayalı tıp üçlüsü.

Dr. Mehmet Recai TUNCER
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Dezavantaj olarak, zaman alacağını, o dönem için 
özellikle tarama motorlarına para harcayacağını ve 
uzman hekimlerin bu durumu kendilerine tehdit olarak 
gördüğünü belirtmiştir. 

Hekimler arasında kanıta dayalı tıp konusunda 
görüşler çok çeşitlidir. Bazı önyargılar vardır ve Pool-
mann (6) bunları sıralı olarak özetlemiştir:

1. Kanıta dayalı tıp, randomize kontrollü çalışma (RKÇ) 
olmadan mümkün değildir. Özellikle cerrahide RKÇ 
zordur. Gerçekte de cerrahi alanda RKÇ azdır, bu 
durum kaliteli kanıt çıkmasının önünde bir engeldir. 
İngilizce literatürde 2000-2014 yılları arası beyin cer-
rahisi alanında 61 RKÇ yayınlanmıştır (7). Ortalama 
olarak yılda 5 civarında yayın çıkmaktadır. Cerrahi 
RKÇ da temel zorluklar sıralanacak olursa (8,9);

�	Randomizasyon yapılırken, cerrahi için uzmana 
gönderilmiş hastalar sorun olabilir,

�	Randomizasyon yapılırken hasta tercihi,

�	Çift kör mümkün olmayabilir,

�	Cerrahın gelir kaybı,

�	Cerrahın otonomi kaybı,

�	Aynı girişimde farklı merkezlerde, farklı sonuçlar 
olması,

�	Cerrahi RKÇ nın maliyet sorunları,

�	Yeterli sayıda hasta bulunamaması,

Ancak kaliteli kanıt üretilmesi için RKÇ şart değildir. 
Kaliteli kanıtı etkileyen faktörlerden ilerleyen bölüm-
lerde söz edilecektir.

2. Kanıta dayalı tıp (KDT), klinik deneyimi ihmal eder. 
Bu düşünce KDT esasları ile temelde terstir. Aksine 
bilimsel kanıtlar ile klinik deneyimin iyileştirilmesi 
hedeflenir,

3. Pratik KDT için bir istatistikçi olmak gerekir, 

4. Her hastaya KDT uygulamasının yararı kısıtlıdır,

5. Yoğun iş gücüne sahip cerrah için sürekli bilgi yenile-
mek, kanıt bulmak mümkün değildir,

6. KDT maliyet artıran bir uygulamadır,

7. KDT kanıta dayalı değildir.

KDT hakkında hekimlerin tereddütleri bunlarla da 
sınırlı değildir. Çok sayıda kişi ‘KDT uygulamasında 
sonuçların değerlendirmesi olasılık gösterir, her bir 
olguda etkili olma garantisi yoktur’ demiştir. Ancak 
KDT hazırlayıcıları belli durumlar için araştırma bul-

gularını kişiselleştirmeden, elde edilen bilimsel kanıt-
ların, her bir hasta için en iyi kararı vermede, deneyim 
ve hasta değerleri üzerinde yansıtılacak önemli bir şans 
olduğunda birleşmektedir. İlaveten KDT, tek bir hekimin 
deneyimlerinin ötesinde, bilimsel titizlikle biriktirilmiş, 
kolektif aklın bir ürünü olarak belirtilmiştir (10, 11).

Diğer itirazlar ‘Cerrahi bilim olduğu kadar, aynı 
zamanda daha fazla sanattır, KDT uymaz’, ‘KDT tıbba 
zarar verir, çünkü hemen legal standart olarak kabul 
edilir’ şeklindedir. İtirazların hepsinde, değişik ülkelerde 
sağlık sistemleri ve politika üretenler açısından, farklı 
hareketler doğurabileceği gerçeğinden yola çıkarak hak-
lılık payları vardır. Ancak mevcut durumda uygulamala-
rın da doğurduğu sakıncaları görmezden gelmek müm-
kün değildir. 

KDT konusu son yıllarda popülaritesini artırmıştır 
(12). Medline taramalarında 1993 yılında ‘evidence base 
medicine’ adı ile alıntı sadece 6 iken, 2007 yılında bu 
rakam 24.692 olmuştur (13).

KDT farklı aşamalardan oluşur; 

1. Uygun sorunun oluşturulması,

2. Soruların yanıtına yönelik uygun kanıt aranması,

3. Kanıtların değerlendirilmesi,

4. Sonuçların deneyim ve hasta özellikleri ile birleştiri-
lerek uygulanması,

5. Sürecin izlenme ve değerlendirilmesi,

Fisher (13) bu 5 adımı:

1. Problem veya sorunun belirlenmesi,

2. Kanıt için tarama yapılması,

3. Literatürlerin kritik değerlendirmesi,

4. Sonuçların işlenmesi, 

5. Nihai sonuçların duyurulması olarak belirtmiştir.

Uygun soru oluşturulmasında patient(hasta), inter-
vention (girişim), comparison (karşılaştırma) ve out-
come (sonuç) kelime baş harflerinin oluşturduğu PICO 
yöntemi sıklıkla kullanılır. Örneğin ‘lomber disk hernisi 
olan hastalarda, açık ya da endoskopik diskektominin 
sonuçlar üzerindeki etkisi’ RKÇ için iyi bir soru örneği-
dir. Hasta çoktur, cerrahi teknikler standardize edilebi-
lir, körlük sağlanabilir. Buna karşılık çok sayıda cerrahi 
opsiyonu olan, cerrahi teknik farklılıkların çok olduğu, 
hasta değişkenlikleri ve tercihlerinin farklı olacağı soru 
oluştuğunda, RKÇ zor ve bazen imkânsızdır. Bunlar 
prospektif kohort çalışmaya uygun olabilir.
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Meta-analizler ise aynı konuda, farklı yer ve zaman-
larda yapılmış araştırma sonuçlarının, uygun istatistik-
sel yöntemlerle birleştirilmesi ve büyük örnek gücünün 
yorumlanmasıdır.

 Sistematik derleme ve meta-analizlerin kalite 
değerlendirilmesinde ve dolayısıyla hazırlanmasında 
AMSTAR (assessment of multiple systematic review), 
PRISMA (preferred reporting items for systematic 
reviews and meta-analyses), QUORUM (quality of 
reporting of meta-analyses), MOOSE (metaanalysis of 
observational studies in epidemiology) gibi rehberler 
kullanılmaktadır (16-20).

Değerlendirmede genel hatları ile;

1. Tarama yöntemleri belirtilmiş midir?

2. Detaylı tarama yapılmış mıdır?

3. Dâhil etme kriterleri belirtilmiş midir?

4. Seçmelerde yanlılıktan kaçınılmış mıdır?

5. Geçerlilik kriterleri belirtilmiş midir?

6. Geçerlilik uygun şekilde araştırılmış mıdır?

7. Çalışmaları bir araya getirme yöntemleri belirtilmiş 
midir?

8. Bulgular uygun şekilde bir araya getirilmiş midir?

9. Sonuçlar makalelerle desteklenmekte midir?

10. Tümüyle bilimsel kalite nasıldır, dikkate alınmalıdır 
(21).

Kanıta ulaşmada 4S yapısı (systems, synopses, synt-
hesis, studies) kullanılır. En çok ve sık kullanılan maka-
lelerdir.

Sistemler: Kanıta dayalı materyaller içeren online 
referans kaynaklarıdır. BMJ Clinical Evidence, UpTo-
Date gibi,

Özetler (Synopses); Orijinal araştırmaların kanıta 
dayalı özetlerini içeren kaynaklar. ACP Journal Clup, 
BMJ evidence-cased journal gibi,

Sentezler; Sistematik derlemeler için en güvenilir 
adres cochrane dir,

Makaleler(studies) kullanılır. Bunların bir bölümü-
nün ücretli olması hatırlanmalıdır.

Makaleler farklı tiplerdedir. Kanıt piramidinde yer-
leri belirlenmiş olup, en tepede sistematik derleme ve 
meta-analizler yer alır (14) (Şekil 2). 

Sistematik derleme; kabul ve ret kriterleri konarak, 
bir konuda yapılmış çalışmaları kapsamlı tarama son-
rası, sonuçlarını sentezlemek ve özetlemek için geliştiril-
miş araştırma yöntemleridir. Randomize kontrollü çalış-
maların sistematik derlemesi en değerli olmak üzere, 
olgu kontrol, kohort çalışmaların veya bunların karışımı 
şeklinde de olmaktadır (15). Buna karşılık uzman kişiler 
tarafından yazılmış, formüle edilmemiş bilgileri içeren 
geleneksel ya da literatür derlemesi, yetersiz literatür 
tarama, literatür seçim kriterlerinin belirsizliği, kullanı-
lan metot olmaması, kanıtların daha çok deneyime göre 
belirlenmesi gibi zayıflıklar içerir. 

Metaanalizler
Sistematik Derleme

Randomize Kontrollü
Çalışmalar

Düşünceler
Klinik Görüşler
Editör Yazıları

Hayvan
Çalışmaları

İn-Vitro (Test Tüpü)
Çalışmaları

Olgu-Raporları

Olgu-Serileri

Olgu-Kontrol
Kohort

Kanıt Piramidi

Şekil 2: Kanıt piramidi.
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10. Ana sonuçlar ile ilgili değer 0.001’den az olması hari-
cinde, olasılık değerleri tam belirtilmiş midir?

11. Çalışmaya alınan hastaların nereden alındıkları kay-
dedilmiş midir?

12. Katılan hastaların oranı belirtilmiş mi?

13. Hasta grubunun tedavi aldığı yer, kişiler ve olanaklar, 
kaynak toplum ile benzer mi?

14. Hastalar tedavi konusunda kör mü?

15. Sonuçları irdeleyenler kör mü?

16. Sonuçlar bölümünde belirtilen tüm bulgular, yöntem 
bölümünde ifade edilmiş mi?

17. Araştırmada tedavi süreleri benzer mi (case cont-
rol), ya da benzer olmayan hastalarda(cohort) gerekli 
uyarlamalar yapılmış mı?

18. Ana sonuçları irdeleyen istatistiki testler uygun mu?

19. Tedavi uygulamalarına uyum kaydedilmiş mi?

20. Kullanılan ana sonuç ölçümleri geçerli ve güvenilir mi?

21. Gruplar arasında hasta özellikleri benzer mi?

22. Farklı tedavi grupları ya da hasta/kontrol grupları 
aynı zaman periyodunda mı?

23. Hastalar tedavi için randomize edilmiş mi?

24. Hasta toplama bitinceye kadar randomizasyon bilgi-
leri gizlenmiş mi?

25. Gruplar arasında hastaların yaş, cins, hastalık özellik-
leri açısından farklılıkları ayarlama girişimi var mı?

26. İzlemde kaybedilen hastalar da değerlendirmeye 
alınmış mı?

27. Çalışma yeterli güç için gerekli sayıda hasta içer-
mekte midir? 

Bu özelliklerin ne kadar fazlasını taşıyorsa, kanıt 
düzeyi o kadar artacaktır (24).

■	 KANIT DEĞERLENDİRME ve 
DERECELENDİRME

Kanıt değerlendirmesinde kullanılan kanıt pirami-
dinde, daha önce belirtildiği üzere uygun planlanmış 
meta-analizler ve sistematik derlemeler en üst sırada yer 
alır. Kanıtların derecelendirilmesi için birbirinden farklı 
harf veya rakam içeren, değişik gösterge tabloları kulla-
nılır. Örneğin Oxfort kanıt düzeyinde (25);

I. seviye; kaliteli RKÇ, RKÇ’ların sistematik derle-
mesi,

Randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ); kanıt pira-
midi bir alt sırasındaki RKÇ lar; hazırlanan bir proto-
kol eşliğinde amacı, kimlerin çalışmaya dâhil edileceği, 
randomizasyonu, ölçme, değerlendirme, veri toplama, 
istatistik ve etik değerleri belirlenmiş, kimlerin kör 
bırakıldığı belirtilmiş, yanlılığın kontrol edilebildiği 
çalışma grubudur. Dezavantajları ise maliyeti, uzun 
zaman alması, teknik standardizasyon, randomizasyon 
ve körlük zorlukları sayılabilir. RKÇ ların değerlendi-
rilmesinde ve dolayısıyla hazırlanmasında CONSORT 
(consolidated Standarts of Reporting Trials) rehberi sık 
kullanılır (22). 

Olgu kontrol çalışmaları; çoğu kez retrospektifdir, 
belirli sonuçları olan veya hastalık olmayan bir kontrol 
grubu ile karşılaştırılır. Bu çalışmalar temel olarak bir 
sonuç için prognostik faktörleri belirlemeye yardımcı 
olur. Örneğin lomber disk rekürrensi için risk faktörleri, 
çalışma hazırlığı açısından uygun soru örneği olabilir 
(14). Ya da iki tekniği karşılaştırmada kullanılabilir.

Kohort çalışmaları; retrospektif ya da prospektif ola-
bilir. Prospektif kohort çalışmalarında sıklıkla bir kont-
rol grubu kullanılır. Bunlarda hastaların dâhil edilme ve 
reddedilme kriterleri, standardize edilmiş takip süreleri 
vardır. Hastalıklar için risk faktörlerinin belirlenmesi, 
bir girişimin sonuçlarının belirlenmesi ve hastalığın 
doğal seyrinin saptanması için ideal çalışma şekli olabilir 
(14). Bu çalışmaların değerlendirilmesinde ve dolayısıyla 
hazırlanmasında STROBE (Strengthening the Reporting 
of Observational Studies in Epidemiology) rehberi kul-
lanılabilir (23).

 Makalelerin değerlendirmesinde genel olarak;

1. Çalışmanın amacı, hedefi açıkça tanımlanmış mıdır?

2. Yöntem kısmında ölçülecek ana değerlendirme nok-
taları tanımlanmış mıdır?

3. Hasta dâhil etme ve hâriç tutma kriterleri özetlenmiş 
midir?

4. Girişimler açıkça tarif edilmiş midir?

5. Çalışmaya dâhil edilen hastaların özellikleri tanım-
lanmış mıdır?

6. Çalışmanın ana bulguları sonuç verileri şeklinde 
midir?

7. Random değişkenlik saptaması var mıdır?

8. Uygulamanın sonucu olabilecek tüm yan etkiler araş-
tırılmış mıdır?

9. İzlemde kaybedilen hastaların özellikleri tanımlan-
mış mıdır?
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3. İstenmeyen etkilerin büyüklüğü,

4. Etkiler için kanıt kesinliği,

5. Ana sonuçlarla ilgili hasta değerlerinde değişkenlik,

6. İstenen/istenmeyen etkilerin dengesi,

7. Kaynak gerekliliği büyüklüğü ve kanıtı,

8. Maliyet,

9. Sağlık hakkına etkisi,

10. Paydaşların kabul edebilirliği,

11. Uygulamanın yapılabilirliği düşünülmelidir (29). 
Yapılacak her bir öneri için bu maddeler kontrol edil-
melidir. 

Önerilerin derecelendirilmesi de kanıtta olduğu gibi 
birçok farklılıklar göstermektedir. Örneğin AHA/ASA) 
1, 2, 3. Sınıf öneriler şeklinde sınıflamıştır.

Class 1 öneri; işlem yararlı ve etkili,

Class 2a; deliller yarar ağırlıklı,

Class 2b; deliller zayıf,

Class 3; işlem yararlı değil anlamı taşımaktadır.

Ortopedik cerrahi çalışmalarda ise;

Grade A önerilen girişim için (veya karşı) iyi deliller 
var,

Grade B deliller orta derecede,

Grade C girişim için (veya karşı) deliller zayıf,

Grade I deliller öneriye izin vermez, anlamında kul-
lanılmıştır (27).

Daha basit öneri derecelendirmesi ise güçlü/zayıf 
öneri kullanılmasıdır (30,31).

Güçlü öneri; hastaların çoğunun uygulamayı kabul 
ettiği, az kısmının etmediği önerilerdir, Grade bu öneriyi 
yaparken ‘öneriyoruz’ anlamında,

Zayıf öneri ise hastaların bir kısmının uyguladığı, 
çoğunun uygulamadığı önerilerdir. Burada klinisyen 
hastalara uygun farklı seçenekler sunmalı, hastaların ter-
cih ve değerlerine göre karar vermelidir. Grade bu öne-
riyi yaparken ‘tavsiye, telkin’ anlamında kullanmaktadır.

Öneri yapılırken risk/yarar dengesi, kanıt kalitesi, 
hasta tercihleri ve maliyet gözetilmelidir. Örneğin bir 
girişimin alternatifine göre yararı aynı, maliyeti düşük 
ise kanıt kalitesi yüksek olmasa da güçlü öneri yapılabilir. 

II. seviye; düşük kaliteli RKÇ, prospektif karşılaş-
tırma çalışmaları, II. Seviye sistematik derleme,

III. seviye; olgu kontrol, prospektif karşılaştırma ve 
III. Seviye sistematik derlemeler, 

IV. seviye; olgu serileri,

V. seviye; uzman görüşü, istatistik içermeyen olgu 
serileri,

King’s College kanıt skoru (26);

I. seviye; RKÇ’lar,

IIa; iyi kalitede nonrandomize kontrollü çalışmalar,

IIb; kalitesiz nonrandomize kontrollü çalışmalar,

III; kontrolü olmayan çalışmalar,

AHA/ASA (American Heart Association), AMA 
(American Medical Association) kanıt düzeyinde ise;

A (AHA) veya class I (AMA): veriler birçok RKÇ 
veya meta-analizlerin sonucunda çıkmış,

B (AHA) veya class II (AMA) veriler tek RKÇ veya 
nonrandomize çalışmalar sonucunda çıkmış,

C (AHA) veya class III (AMA): veriler olgu çalışma-
ları veya uzman düşünceleri sonucunda çıkmış kanıtları 
ifade eder (27). 

Farklı derecelendirmelere karşılık, delil seviyelerinin 
anlamı:

1. Yüksek kalite delil: tahmini etkiler, gerçek etkiye 
çok yakın, gerçek ve tahmini etki arası ilişki, yüksek 
güvenliklidir,

2. Orta kalite delil: tahmini etkiler, gerçek etkiye yakın, 
ancak farklar olabilir,

3. Zayıf delil: gerçek etki, tahmini etkiden çok farklı 
olabilir, zayıf güvenlikli,

4. Çok zayıf delil: gerçek etki çok büyük ihtimalle tah-
mini etkiden çok farklıdır (28).

■	ÖNERİ YAPMA ve DERECELENDİRME

İyi bir öneri, düşük yan etki ve maliyet ile hastaya en 
yüksek yararı sağlayabilecek, kanıta dayalı beyanlardır.

Klinik öneri yapılırken;

1. Konunun önceliği,

2. İstenen etkilerin büyüklüğü (yaşamı uzatma, morta-
liteyi azaltma, semptomları giderme, hayat kalitesini 
artırma),
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6. Kanıtların derecelendirilmesi,

7. Spesifik uygulamanın yarar ve zararları, hasta tercih-
lerinin rolü ve maliyet,

8. Önerilerin tartışılması ve belirlenmesi,

9. Öneri gücünün belirlenmesi,

10. Önerilerin yazımı,

11. Rehberin uygulanması ve takibini kapsar (40, 41).

Rehber geliştirmek için Amerikan Tıp Enstitüsü 
(IOM), İngiliz Ulusal Sağlık Enstitüsü (NİCE), aralarında 
Amerikan Nöroloji Akademisinin de bulunduğu birçok 
Tıp Derneği, rehber geliştiriciler için standartlar öner-
miş (42, 43,44), ancak günümüze kadar AGREE (The 
Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) ve 
GRADE (guideline, recommendation, assesment, deve-
lopment and evaluation) yöntemleri ve bunların adapte 
versiyonları daha sıklıkla kullanılmıştır (45-52).

AGREE 6 başlıkta toplanır;

1. Kapsam ve amaç (3 madde); amaç açık olmalı, klinik 
sorular ve hastalar tanımlanmalı,

2. Paydaşlar (3 madde); profesyonel hazırlayıcılar, hedef 
popülasyon ve kullanıcılar,

3. Titiz hazırlık (6 madde); kanıtlar için sistematik 
tarama, kanıtların güç ve limitasyonu, öneri formü-
lasyonu, önerilerde yarar/zarar dengesi, yayınlanma-
dan dış uzman görüşü, güncelleme uygulaması,

4. Sunuş netliği (4 madde); anahtar öneriler kolay 
tanınmalı, öneriler net olmalı,

5. Uygulanabilirlik (5 madde); Pratikte uygulama tav-
siyesi, uygulamada kolaylaştırıcı etkiler ve bariyerler, 
uygulamada maliyet, uygulama ve izleme şartları,

6. Editoryal bağımsızlık (2 madde); editörler kaynak 
sağlayıcılardan bağımsız olmalı, guideline üyelerinin 
çıkar ilişkileri kayıtlanmalı,

GRADE rehber geliştirme ilk 2004 yılında bildiril-
miş, sonra sırası ile 2008, 2011-13 ve 2016 yılında revize 
edilmiştir (29, 31, 50, 53-58). Watine (59) gibi, dürüst ve 
prensip sahibi olmak, en iyi rehberi geliştirmekte yar-
dımcı olmaz diyerek GRADE’i eleştirenler de vardır. 

GRADE yöntemi çerçevesi özet olarak;

1. Konunun belirlenmesi,

2. Sürecin oluşturulması: Guideline yürütücülerinin 
seçimi, çıkar ilişkilerinin deklarasyonu, süreç anlaş-
ması,

Düşük kalite kanıt ile güçlü öneri;

1. Hayat kurtarıcı durumlar için,

2. Yararı belirgin girişimler için,

3. Alternatifine göre daha az zararlı olduğu bilinen giri-
şimler için,

4. Belirgin zararı bilinen durumlar için yapılabilir.

REHBERLER (GUİDELİNE); WHO nun tanımı ile 
rehberler, sistematik olarak geliştirilmiş, kanıta dayalı 
raporlardır.

Diğer bir tanımla, sistematik kanıt taraması ve alter-
natif seçeneklerin fayda ve zararlarının değerlendiril-
mesi ile elde edilmiş bilgilerle, en uygun hasta tedavisine 
yönelik önerileri içeren raporlardır (32, 33, 34). 

Rehber olarak hazırlanmış raporların birçoğu meta-a-
naliz ya da konsensus dokümanlarıdır (35). Meta-analiz-
ler metodolojik olarak uygun olduğu zaman bile, kanıta 
dayalı öneriler sağlamaz. Konsensus dokümanları ise 
primer olarak alanlarında uzman kişilerin düşüncelerini 
belirtir, gerçek rehberlere oranla daha az bilimsel kanıt 
içerir. Konsensuslar da formal olmayan ve olan tipte ola-
bilir. Formal olmayan konsensus rehberleri, sistematik 
tarama olmaksızın oluşturulmuş tedavi algoritmalarıdır. 
Formal konsensus rehberleri ise kanıt temelli olabilir, sis-
tematik literatür taraması uygulanmıştır, kanıt derecesi 
olabilir ya da olmayabilir. Öneri gücü sınırlıdır. Bunlara 
karşılık gerçek rehberlerde yüksek kalitede oluşturulmuş 
metodoloji vardır (36,37). Ancak unutulmamalıdır ki 
günümüzde rehber hazırlayanlarla, endüstri arasındaki 
bağ çok yakındır. Bu nedenle hazırlanmış rehberlerde 
yaklaşık %35-70 arası çıkar ilişkisi mevcudiyeti bildiril-
miştir (38,39).

Rehber geliştirme prosesi belirli sistematiği izler, 
multidisipliner bir ekip tarafından hazırlanır, kapsamlı 
taslak klinik uzmanlar, epidemiyoloji uzmanı ve istatis-
tikçi gibi dış gözden geçirme ekibine sunulur ve sonra bir 
organizasyon tarafından basım için gönderilir ve yayım-
lanır.

Genel olarak rehber geliştirme kriterleri;

1. Rehber amacı ve öneminin belirlenmesi,

2. Çalışma grubunun oluşturulması, çıkar ilişkilerinin 
deklarasyonu, grup sürecinin belirlenmesi,

3. Hedef problemin ve popülasyonun ve kullanıcıların 
belirlenmesi,

4.  Soruların belirlenmesi ve uygunluk kriterleri,

5. Sonuçların ve bunlarla ilgili kanıtların belirlenmesi, 
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mıştır (61). Beyin cerrahlarının doğal hallerinde tutucu 
oldukları ve yeni kanıta dayalı değişikliklere uyumun 
yavaş olabileceği öngörülmüş, ancak güçlü kanıtlar 
olmadan da yeni tip spinal malzemeleri kullanmakta 
hızlı olabilmeleri bu düşünce ile tezat oluşturmuştur 
(62). Bunun doğal karşılanması gerektiği, her yeni tek-
noloji için güçlü kanıt istemenin, teknolojik gelişmeyi 
engelleyebileceği de farklı bir görüş açısıdır (63). 

Beyin cerrahisi medikal ve medigolegal riskleri 
en çok bulunduran alanlardandır. Jena (64) nın 2011 
raporu, beyin cerrahlarının %19,1 inin malpraktis suç-
laması ile karşılaştığını belirtmektedir. Rehberler gerekli 
olmasına rağmen, oluşturulan standartlar bazı tehlikeler 
taşıyabilir ki, bunlar içinde yasal olanlar önde gelir (65). 
Teknik ve teknolojik gelişmelere rağmen, çok sayıda 
hasta tedavi edilen yerlerde bile, yüksek kalitede kanıt 
oluşturma güçlüğü yaşanabilir.

Beyin cerrahisinde başlayan kanıta dayalı tıp çalış-
maları da yıllar içinde önemli gelişme göstermiştir. 1970-
2010 arası başlıca beyin cerrahi dergilerinde yayınlanmış 
rehber raporları sayısı yıllık 3.79 iken, 2010’dan sonraki 5 
yılda 10 kat artmıştır (66). Bu artışta birkaç temel faktör 
vardır;

1. Mark Hadley’in CNS başkanlığı (2002-2003) döne-
minde beyin cerrahlarını bu konuda yüreklendirici 
tavırları,

2. Beverly C. Walters’ın 1993-2005 arası rehber geliş-
tirme çabaları,

3. AANS/CNS içinde rehber geliştirme eğitimleri,

4. AANS/CNS dergilerinin rehber çalışmalarını özgün 
akademik çalışmalar olarak görmesi,

5. Rehber geliştiricilere finansal destek sağlanmasının 
temin edilmesi (67,68).

Rehberlerin geliştirilmesi ve uygulamaların izlenme-
sini takiben, örneğin travma konusunda beyin cerrahla-
rının %88 i rehberlere daima veya çoğunlukla uydukla-
rını belirtmişlerdir (69). Ancak raporların bir kısmında, 
intrakranial basınç monitörlemesinde rehber uyumunun 
%10-50 arasında değiştiği, bu konuda rehbere uyumun 
kötü olduğu bildirilmiştir (70, 71). Rehbere uyumun 
hayatta kalmayı önemli derecede etkilediği belirtilmek-
tedir (71). Ayrıca pediatrik hasta grubunda tekrarlayan 
beyin tomografi çekimlerini azaltarak, radyasyon maru-
ziyetini de önemli ölçüde azaltmıştır (72).

Spinal kord yaralanması konusunda da rehberlerin 
çoğunlukla izlendiği ifade edilmiştir (73). 

3. Uygun soruların oluşturulması,

4. Oluşturulan sorulara yönelik sistematik literatür 
tarama,

5. Sonuçların sınıflandırılması, kritik, önemli sonuçla-
rın belirlenmesi,

6. Her bir sonuç için kanıt düzeyinin saptanması; 
kanıt düzeyini azaltan (çalışma limitasyonları, kanıt 
belirsizliği, kanıt tutarsızlığı; yaygın çapraz, uygun-
suz istatistik, kanıt dolaylılığı; popülasyon, girişim, 
ölçüm farklılığı, indirek karşılaştırma gibi) ve artıran 
faktörler (etki büyüklüğü; örneğin mortaliteyi önle-
yen sonuç, sonucun geldiği hastane ve hasta profili 
gibi) dikkate alınmalı,

7. Önerilerin formülasyonu: öneri yönü ve gücünü 
etkileyen faktörler (öneri yarar/zarar dengesi; yaşamı 
uzatma, mortaliteyi engelleme, belirti ve bulguları 
giderme, hayat kalitesini artırma veya tersi, öneri 
kanıt kalitesi, hasta değer ve tercihleri, öneri maliyeti) 
dikkate alınarak,

8. Dış uzman incelemesi,

9. Guideline yazıları,

10. Uygulama, değerlendirme ve güncelleme zamanı 
saptanmalıdır.

Uluslararası rehber ağının (Guidelines International 
Network) rehber geliştiriciler için önerileri de benzer 
şekildedir ve çoğu GRADE adaptasyonudur (60).

■	KANITA DAYALI BEYİN CERRAHİSİ

Cerrahların yoğun iş temposu altında bilgi edinme 
gereksinimlerini karşılamalarında her zaman sorunlar 
olmuştur. Beyin cerrahları da bu konuda aynı sıkıntıları 
yaşamaktadır.

Belirli bir konuda gerekli ve güvenli bilgi için yollar;

1. Çok sayıda literatür taramak,

2. Bu konudaki sistematik derleme ya da meta-analiz-
lere başvurmak,

3. Bu konuda düzenlenmiş rehberlere ulaşmak olabilir.

Cerrah bilimsel metodoloji kullanılarak yapılmış 
rehbere ulaştığında, gerekli literatürlerin tarandığından 
emin olabileceği için, birçok bilgiyi elde etmek adına en 
kolay yoldur. 

Beyin cerrahisinde bilimsel metodoloji ile rehber 
oluşturma çabaları, 1993 yılında Amerikan Nöroloji 
Akademisinin belirlediği çerçeve kullanılarak başlatıl-
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Beyin Cerrahisi İçin Hazırlanmış Rehberlerin 
İncelenme Yöntemi

10

2018 haziran ayında kitap yazımı kararı sonrası Spinal, Tümör, Vasküler ve Travma, Pediatrik ve Fonksiyonel 
Nöroşirürji olarak 4 temel grup belirlendi. Her temel grup için belirlenmiş sorumlu öğretim üyesi, yanında kendi 
seçimiyle 2-4 arası öğretim üyesi ve uzman beyin cerrahı, birlikte çalışmak üzere saptandı. 2018 eylül ayında 
TNDer merkezinde yapılan toplantıda kitap formatı tartışıldı. Sonrasında tarama, temel rehber belirleme, öneri 
yazım kuralları yazılı hâle getirilerek e-posta ile kullanıcılara gönderildi.

Temel grup altında, taranması gereken hastalıkları her grup kendisi belirledi. Bunu takiben belirlenen hastalık 
gruplarında Medline, Cochrane, Embase arama motorlarında taramalar yapılarak rehber(guideline) ve dernek ve 
kuruluşların hazırladığı konsensus metinleri saptandı. Bir konuda birden fazla rehber saptanması durumunda, 
bu metinler yayınlanma yılı, hangi yöntem kullanılarak hazırlandığı (GRADE, AGREE), içinde bulundurduğu 
metaanaliz, RKÇ kalite ve sayısı, içerdiği önerilerin kanıt düzeyi, güncellenme geçirip geçirmediği kriterleri göz 
önüne alınarak sınıflandı ve kullanılacak temel rehbere karar verildi. Ancak tüm konularda birden fazla rehber 
bulunamadı, çok sayıda konuda tek rehber bulundu. Bazı konularda konsensus metinleri temel alındı. Rehber 
bulunmayan konulara yer verilmedi. 

Sonrasında temel rehber tarihi dikkate alınarak, son 3 yıl içinde rehber önerilerini etkileyebilecek kalitede 
metaanaliz, RCT çalışması varlığının taranması planlandı. 

 Rehber önerileri yazılırken hangi rehberin temel alındığı, niçin tercih edildiği belirtilmeye çalışıldı. Verilen 
önerinin orijinal rehberdeki kanıt ve öneri düzeyi karşılığı, adapte edilerek yanında belirtildi. Öneri altında, 
orijinal rehberde belirtilmiş kanıtların tartışmasının verilmesine dikkat edildi.

 Kanıtlar ve öneriler orijinal rehberlerde, rehberi hazırlayan organizasyonlara bağlı olarak ya I, II, III, IV gibi 
rakamlarla ya da A, B, C gibi harflerle belirlenmişti. Yüksek kanıt/güçlü öneriler bazılarında I, diğerlerinde A, 
düşük kanıt/zayıf öneriler ise bir kısmında III, IV, diğerlerinde C, D ile belirtiliyordu. Bunlara sadık kalınarak 
ve adapteedilerek, kitapta öneriler için güçlü, orta, kabul edilebilir, zayıf, konsensus terimleri kullanıldı. Kanıt 
olmadığı durumlarda ancak çoğunluk tarafından olumlu bulunmuş öneriler için, İyi Klinik Uygulama (GCP, 
GPP) terimleri, orijinal şekillerine uygun olarak belirtildi.

Bazen kanıt düzeyi düşük, güçlü öneri şeklinde tereddüt oluşturabilecek öneriler, önerilerin pratikte kullanımı 
ve yararı dikkate alınarak orijinal rehberi hazırlayan uzmanlar tarafından kullanıldığı şekli ile kullanıldı.

Dr. Mehmet Recai TUNCER
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Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘cervical’, 
‘spine’, ‘radiculopathy’ anahtar kelimeleriyle arama ya-
pılmıştır. Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji içeren 
rehberler, konsensus metinleri, farklı dernek ve kuru-
luşların danışma kurullarının üyeleri için hazırladıkları 
metinler ve sistematik tarama ve meta analizler şeklinde 
sınıflandırılmıştır. İlk değerlendirme sonucu servikal 
radikülopatiler için hazırlanmış ve kanıta dayalı tıp il-
kelerine uygun aşağıda belirtilen kurumların hazırladığı 
rehberler seçilmiştir: 

1. North American Spine Society (NASS) (2011) (1)

2. The Polish Society of Spinal Surgery (TPSOSS) (2016) 
(2)

Bu rehberler arasından daha eski olmasına rağmen 
daha geniş kapsamlı olması, sonraki rehber ile arasında 
belirgin fark olmaması ve uygun metodolojisi nedeniy-
le NASS rehber olarak seçilmiş ve kullanılmasına karar 
verilmiştir.

İlgili alt başlıklarda hem seçilen rehberin önerileri 
hem de varsa diğer rehberlerin önerileri belirtilmiş, ka-
nıt bölümünde ilgili önerileri destekleyen yayınlara yer 
verilmiştir. 

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ TANIM ve DOĞAL SEYİR

Öneriler

1. Dejeneratif bozukluklara bağlı servikal radikülopati, 
bir veya daha fazla servikal sinir kökünün basısı ve/
veya irritasyonuna bağlı bir veya her iki üst ekstremi-
tede radiküler tarzdaki ağrı olarak tanımlanabilir. Sık 
görülen belirti ve bulgular spinal kord disfonksiyonu 
(miyelopati) olmaksızın sinir kökleriyle ilişkili duyu, 
motor ve refleks değişiklikleri ve dizestezi ve pareste-
zilerdir (Kanıt yok, Grup konsensusu).

2. Dejeneratif bozukluklara bağlı servikal radikülopati 
hastalarının çoğunda semptom ve bulgular belirli bir 
süre devam eder ve herhangi bir tedavi gerekmeden 
kendiliğinden düzelir (Kanıt yok, Grup konsensusu)

Diğer Rehberlerin Önerileri

TPSOSS (2016) (2)

1. Radikülopatinin eşlik ettiği dejeneratif servikal spon-
dilopati vakalarının çoğunda ağrıdaki artış hiçbir te-
davi almadan 4-6 ay içinde belirgin derecede azalır 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

■ TANI

Öneriler

1. Kol, boyun, skapula veya periskapular ağrısı olan, 
kolunda parestezi, hissizlik ve duyu değişiklikleri, 
kuvvetsizlik veya anormal derin tendon refleksleri 
olan hastalarda servikal radikülopati düşünülmelidir. 
Bunlar servikal radikülopatili hastalarda en sık gözle-
nen semptomlardır (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri/B).

2. Deltoid kuvvetsizliği, kanat skapula, elin intrinsik 
kaslarında kuvvetsizlik, göğüs veya derin meme ağ-
rısı ve başağrısı gibi atipik bulguları olan hastalarda 
servikal radikülopati düşünülmelidir. Atipik semp-
tom ve bulgular servikal radikülopatili hastalarda 
sıkça görülür ve tedavi ile düzelebilir (Kanıt düzeyi 
orta, Orta derece öneri/B).

3. Servikal radikülopati ile uyumlu klinik semptom ve 
bulguları olan hastaların değerlendirilmesinde omuz 
abdüksiyon ve Spurling testi gibi provokatif testler 
kullanılabilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

4. Servikal radikülopatili hastalarda tek başına derma-
tomal kol ağrısı patoloji seviyesini ayırdetme konu-
sunda spesifik olmadığı için, cerrahi dekompresyon 
öncesinde BT, BT miyelografi veya MR ile ileri değer-
lendirme önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri/B).

5. Konservatif tedavi başarısız olup girişimsel veya cer-
rahi müdahale için aday olan servikal patolojili has-
talarda, basıya sebep olabilecek patolojilerin (disk 
herniasyonu veya spondiloz) doğrulanması için MR 
önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Sinan BAHADIR

Servikal Radikülopati İçin Öneriler
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Spinal ve Periferik Sinir Rehberleri
Servikal Radikülopati İçin Öneriler

■ TIBBİ/GİRİŞİMSEL ve CERRAHİ TEDAVİ 
İÇİN SONLANIM ÖLÇEKLERİ

Öneriler

1. Boyun Disabilite İndeksi (Neck Disability Index: 
NDI), Kısa Form-36 (Short Form-36: SF-36), Kısa 
Form-12 (Short Form-12: SF-12) ve görsel analog 
skala (Visual analogue scale: VAS) dejeneratif hasta-
lıklara bağlı servikal radikülopati tedavisinin değer-
lendirilmesi için önerilen ölçeklerdir (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri/A).

2. Modifiye Prolo, Patient-Specific Functional Scale, 
Health Status Questionnaire, Sickness Impact Profile, 
Modifiye Million Index, McGill Ağrı Skoru ve mo-
difiye Oswestry Disabilite İndeksi dejeneratif hasta-
lıklara bağlı servikal radikülopati tedavisinin değer-
lendirilmesi için düşünülebilecek ölçeklerdir (Kanıt 
düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

Kanıt

Servikal radikülopatili hastalarda selektif kök blo-
ğu, cerrahi sonrası adjuvan tedaviler, dekompresyon ve 
füzyon, artroplasti tedavilerinin değerlendirmesinde 
VAS (kol) ve kısmen VAS (boyun) etkili bulunmuştur 
(13-16). NDI, selektif kök bloğu, dekompresyon ve füz-
yon, artroplasti, cerrahi sonrası adjuvan tedavilerin de-
ğerlendirilmesinde etkindir (13-16). Selektif kök bloğu, 
dekompresyon ve füzyon, artroplasti tedavilerin değer-
lendirilmesinde SF-36 da diğer bir etkili ölçek iken SF-12 
cerrahi sonrası adjuvan tedavilerin değerlendirilmesinde 
etkili bulunmuştur (13,15-17).

■ TIBBİ/GİRİŞİMSEL TEDAVİ

Öneriler

1. Dejeneratif hastalıklara bağlı servikal radikülopati 
tedavisinde farmakolojik tedavi konusunda öneride 
bulunmaya yetecek kanıt yoktur.

2. Dejeneratif hastalıklara bağlı servikal radikülopati 
tedavisinde fizik tedavi/egzersiz konusunda öneride 
bulunmaya yetecek kanıt yoktur.

3. Dejeneratif hastalıklara bağlı servikal radikülopati-
nin cerrahi veya tıbbi/girişimsel tedavi seçiminde, 
emosyonel ve kognitif faktörler (Mesleki memnuni-
yetsizlik gibi) gözönünde bulundurulmalıdır (Kanıt 
yetersiz, Öneri yok).

4. Dejeneratif hastalıklara bağlı servikal radikülopati 
tedavisinde manüplasyonun etkinliği bilinmediğin-
den, bu tedaviye başlamadan önce manüplasyonun 

6. Konservatif tedavi başarısız olup girişimsel veya cer-
rahi müdahale için aday olan ve MR’ın kontrendike 
olduğu servikal patolojili hastalarda basıya sebep ola-
bilecek patolojilerin (disk herniasyonu veya spondi-
loz) doğrulanması için BT ilk tetkik olarak kullanıla-
bilir (Kanıt yok, Grup konsensusu).

7. MR bulguları ile uyumsuz klinik semptom ve bulgu 
varlığında (MR’da görüntülenemeyen foraminal bası 
gibi) BT miyelografi önerilir. MR için kontrendikas-
yonu olan hastalarda da BT miyelografi önerilir (Ka-
nıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

8. Klinik muayene ve MR sonrasında servikal radikülo-
pati teşhisi hâlen şüpheli olan hastalarda EMG lehine 
veya aleyhine tavsiye öneride bulunmaya yetecek ka-
nıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

9. MR veya BT miyelografi ile saptanan çok seviyeli 
servikal radikülopati ve kompresif lezyon varlığında, 
semptomatik seviyeleri ayırt etmek için, tanımlanmış 
doz ve teknikler ile selektif kök bloğu önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

Kanıt

Servikal radikülopatili hastalarda en sık saptanan 
semptom ve bulgular kol ağrısı (%99,4), boyun ağrısı 
(%79,7), skapular/periskapular ağrı (%52,5), duyu bo-
zuklukları (%85,2), motor defisit (%68), azalmış DTR 
(%71,2)’dır (3,4). Daha az oranda göğüs ağrısı (%17,8), 
başağrısı (%9,7), parmak fleksiyonunda, ekstansiyonun-
da ve intrinsik kaslarda kuvvetsizlik görülebilir (3,5,6). 
Gözlemsel çalışmalarda omuz abdüksiyon testi ile çoğu 
hastada ağrıda rahatlama olduğu bildirilmiştir (7). Başka 
bir gözlemsel çalışmada ise Spurling testinin yumuşak 
servikal diskler için sensitivite ve spesifitesi %92 ve %95 
olarak saptanmıştır (8).

Tanısal tetkikler içinde MR sensitif olmakla beraber 
spesifik değildir. Cerrahi olarak disk hernisi doğrulan-
mış hastaların retrospektif değerlendirilmesinde MR, BT 
miyelografi ve miyelografinin tanısal doğruluk oranları 
sırasıyla %74, %85 ve %67 olarak saptanmıştır (9). MR 
ile foraminal herniasyon ve spurlar saptanamayabilir 
(10). Tanısal doğruluk MR ve BT miyelografi birlikte 
kullanıldığında %90, MR ve miyelografi birlikte kullanıl-
dığında %92’ye çıkmaktadır (9).

Çok seviyeli lezyonlarda kliniğe sebep olan lezyonun 
yerinin saptanması için selektif kök blokajı kullanılabilir 
(11). 0,6ml ve 1,1ml enjeksiyonlar selektif olarak değer-
lendirilirken, 1,7ml enjeksiyonun selektif olmadığı gö-
rülmüştür. Selektif kök bloğu için sadece 0,6ml enjeksi-
yon yapılması önerilmiştir (12).
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3. Sagital dizilimi düzeltmek amacıyla, ASD sonrasında 
füzyon için interbody greft eklenmesi düşünülebilir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

4. Tek seviyeli dejeneratif hastalığa bağlı servikal radi-
külopatide, plaklı ve plaksız ASDF benzer klinik so-
nuçlar ve füzyon oranına sahip olduğundan her iki 
tedavi de düşünülebilir (Kanıt düzeyi orta, Orta de-
rece öneri/B).

5. Sagital dizilimi düzeltmek amacıyla ASDF sonrasın-
da plak eklenmesi düşünülebilir (Kanıt düzeyi orta, 
Orta derece öneri/B).

6. Bazı çok seviyeli ASDF vakalarında plak endike olsa-
da, dejeneratif servikal radikülopati klinik sonuçla-
rında belirgin ek iyileşme göstermemektedir (Kanıt 
yok, Grup konsensusu).

7. Foraminal yumuşak disk herniasyonuna bağlı tek 
seviyeli dejeneratif servikal radikülopati tedavisin-
de hem ASDF hem posterior foraminatomi benzer 
şekilde başarılıdır (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri/B).

8. Santral ve parasantral sinir kökü basısı ve spondilotik 
hastalığa bağlı tek seviyeli dejeneratif servikal radi-
külopati tedavisinde, posterior laminoforaminatomi-
den ziyade ASDF önerilir (Kanıt yok, Grup konsen-
susu).

9. Tek seviyeli dejeneratif hastalığa bağlı servikal radi-
külopatide ASDF ve ASD ile birlikte total disk prote-
zi, kısa dönem başarı oranları benzer olduğundan her 
iki tedavi de düşünülebilir (Kanıt düzeyi orta, Orta 
derece öneri/B).

10. Tek seviyeli dejeneratif hastalığa bağlı servikal ra-
dikülopatide, uzun dönemli (>4 yıl) kabul edilebilir 
başarı sağlamak ve devam ettirmek açısından cerra-
hi tedavi bir seçenektir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/C).

Kanıt

Servikal radikülopatide ağrı açısından cerrahi ve 
konservatif tedavi arasında uzun dönemde (1 yıl) fark 
olmamakla birlikte, kısa dönemde (4 ay) cerrahi tedavi 
daha etkilidir (20).

Servikal radikülopatide ASD ve ASDF klinik so-
nuçları birbirine benzerdir. Bazı çalışmalarda ASDF’de 
daha hızlı füzyon ve daha az kifotik deformite geliştiği 
saptanmakla beraber, bazılarında ise fark saptanmamış-
tır (21,22). Benzer şekilde ASDF yapılan hastalarda ek 
olarak plak konulması klinik ve radyolojik açıdan fark 

semptomlarda kötüleşmeye veya önemli komplikas-
yonlara sebep olduğuna dair kanıtlar dikkatle gözden 
geçirilmelidir. Manüplasyon öncesi görüntüleme tet-
kikleri komplikasyon riskini azaltabilir (Kanıt yok, 
Grup konsensusu).

5. Dejeneratif hastalıklara bağlı servikal radikülopati 
tedavisinde tıbbi/girişimsel tedavi planında florosko-
pi veya BT eşliğinde transforaminal epidural steroid 
enjeksiyonları düşünülebilir. Olası komplikasyonlar 
gözönünde bulundurulmalıdır. (Kanıt düzeyi dü-
şük, Zayıf öneri/C).

6. Kontrolsüz vaka serilerinde ozon enjeksiyonu, servi-
kal halter traksiyon ve ilaç kombinasyonları, fizik te-
davi, enjeksiyonlar ve traksiyon, ağrı şiddetinde azal-
ma ile ilişkilidir. Ancak servikal radikülopati doğal 
seyrinden daha iyi sonuçlandığına dair kanıt bulun-
madığı bilinmelidir (Kanıt yok, Grup konsensusu).

Kanıt

Servikal radikülopatide kronik semptomlar hem fi-
ziksel hem de ruhsal durumu etkilemektedir (Duygu-
sal stres, anksiyete derecesi, depresyon, uyku ve bilişsel 
fonksiyonlar gibi). Şiddetli ağrı ve fonksiyon kaybı olan-
larda anksiyete daha yüksektir. Cerrahi tedavi olanlarda 
ağrı devam ediyorsa stres ve anksiyete daha da artmakta-
dır. Tedavi öncesinde sorunla aktif şekilde baş eden has-
talar, tedavi sonrasında pasif şekilde baş etme yöntemi 
seçmektedir (Kaçınmak gibi). Hastaların multidisipliner 
tedavisine bilişsel ve davranışsal tedavinin de eklenmesi 
önerilmektedir (18).

Transforaminal epidural steroid enjeksiyon hastala-
rın %60-65’inde işlem sonrasında ağrıda belirgin dere-
cede azalmaya sebep olmaktadır (18,19). Cerrahiye aday 
olan hastaların bazıları ise işlem sonrasında cerrahiden 
vazgeçmiştir (19).

■ CERRAHİ TEDAVİ

Öneriler

1. Dejeneratif hastalıklara bağlı servikal radikülopatide, 
belirtilerde daha hızlı rahatlama için tıbbi/girişim-
sel tedaviye kıyasla, cerrahi müdahale düşünülebilir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

2. Tek seviyeli dejeneratif hastalığa bağlı servikal radi-
külopatide, anterior servikal dekompresyon (ASD) 
ile anterior servikal dekompresyon + füzyon (ASDF) 
benzer klinik sonuçlara sahip olduğundan her iki te-
davi de düşünülebilir (Kanıt düzeyi orta, Orta dere-
ce öneri/B).
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rak anlamlı olsa da büyük ihtimalle klinik olarak an-
lamlı değildir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öne-
ri/II).

9. Atroplastide, komşu segmentlerde bozulmanın AS-
DF’ye göre daha az olduğunu gösteren kanıt yoktur 
(Kanıt yok, Öneri yok/X).
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yaratmamaktadır. Ancak bazı çalışmalarda, plak kul-
lanılmayan hastalarda 1 yıl içinde postoperatif kifozda 
belirgin artış olduğu bildirilmiş, ancak klinik skorlarda 
değişiklik saptanmamıştır (22-24).

Servikal radikülopati cerrahisinde ASDF ve posteri-
or foraminatomi sonuçları benzer şekilde etkilidir. Kimi 
yazarlar median ve paramedian disklerde anterior, pos-
terolateral disklerde posterior yaklaşımı önerirken, bir 
bölümü de cerrahın tercihine bırakmaktadır (25,26).

Total disk artroplasti kısa dönemde daha iyi nörolo-
jik iyileşme ile ilişkili olmasına rağmen, uzun dönemde 
ASDF ile benzer sonuçlara sahiptir. Uzun dönemde art-
roplasti ile disk hareketi daha fazla olmasına rağmen kli-
nik sonuçlar benzerdir (16,27).

Diğer Rehberlerin Önerileri

TPSOSS (2016) (2);

1. Radikülopatinin eşlik ettiği dejeneratif servikal spon-
dilopati vakalarının çoğunda, radiküler ağrı için cer-
rahi tedavi etkili bir yöntemdir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri/III).

2. İkinci yıl sonu itibariyle cerrahi tedavinin konservatif 
tedaviye üstün olduğunu gösteren kanıt yoktur. Cer-
rahi tedavi büyük olasılıkla daha hızlı iyileşme ve ağrı 
süresinde azalmaya sebep olmaktadır (Kanıt yeter-
siz, Öneri yok/X).

3. Radikülopatinin eşlik ettiği dejeneratif servikal 
spondilopatide, cerrahi tedavi hem orta hem uzun 
dönemde etkilidir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri/II).

4. Radikülopatinin eşlik ettiği dejeneratif servikal spon-
dilopatide hem anterior diskektomi hem posterior 
foraminatomi etkili birer tedavi yöntemidir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

5. Radikülopatinin eşlik ettiği tek seviyeli dejeneratif 
servikal spondilopatide hem ASD hem de ASDF et-
kili tedavi yöntemleridir (Kanıt düzeyi orta, Orta 
derece öneri/II).

6. Tek seviye ADSF’ye plak eklenmesi, kifoza gidi-
şi azaltır ama sonlanımı değiştirmez (Kanıt düzeyi 
orta, Orta derece öneri/II).

7. ASD’nin ASDF’ye üstünlüğü kanıtlanamamıştır (Ka-
nıt yok, Öneri yok/X).

8. Artroplastinin kısa, orta ve uzun dönem sonuçları 
ASDF’ye göre biraz daha iyidir. Fark istatistiksel ola-
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3. Hafif SSM’de cerrahi müdahale veya gözetim altında 
yapılandırılmış rehabilitasyon önerilir. Konservatif 
tedavi seçilmesi durumunda, nörolojik kötüleşme 
başlar veya hastada iyileşme görülmezse cerrahi mü-
dahale önerilir (Kanıt düzeyi çok düşük/Düşük/
III,IV, Zayıf öneri D).

4. Miyelopati olmadan kord basısı olan, ancak radi-
külopati semptom ve bulguları olmayan hastalarda, 
profilaktik cerrahi önerilmez. Bu hastalara potansiyel 
ilerleme riski hakkında danışmanlık yapılması, mi-
yelopati semptom ve bulguları ile ilgili eğitim veril-
mesi ve klinik olarak takip edilmesi önerilir (Kanıt 
yok-uzman görüşü, Zayıf öneri/D).

5. Miyelopati olmadan kord basısı olan, ancak klinik 
ve/veya elektrofizyolojik olarak radikülopatisi olan 
hastalarda, miyelopati gelişme riski yüksektir ve bu 
risk hakkında bilgilendirilmelidirler. Cerrahi müda-
hale veya yakın takipler veya gözetim altında yapı-
landırılmış rehabilitasyon şeklinde konservatif tedavi 
önerilir. Miyelopati gelişmesi durumunda yukarıdaki 
önerilere göre hareket edilmesi önerilir (Kanıt düze-
yi düşük, Zayıf öneri).

Kanıt

Cerrahi müdahale ile SSM hastalarında kısa, orta ve 
uzun süreli takiplerde mJOA ve JOA skorlarında belir-
gin iyileşme olmaktadır (9). Orta şiddettekilerde daha az 
olmak üzere orta ve ağır şiddette SSM ler cerrahi son-
rasında mJOA skorlarında iyileşme görülürken, konser-
vatif tedavi yapılanlarda iyileşme minimum düzeydedir 
(9-11). Öte yandan konservatif tedavi alan hafif derece-
de SSM hastalarında 1, 2, 3 ve 10 yıllık takiplerde mJOA 
skorlarında belirgin değişiklik gözlenmemiştir (12).

Asemptomatik posterior longitudinal ligaman ossi-
fikasyonu (PLLO) hastalarında, miyelopati gelişme ih-
timali %0-61,5 arasında değişmektedir (4). Radikülopati 
bulgusu ve miyelopatisi olmayan kord basısında, spesifik 
olarak hangi yöntemin izlenmesi gerektiğini araştıran 
çalışma yapılmamıştır. Öte yandan semptomatik radikü-
lopati varlığı, uzamış somatosensoryel ve motor uyarıl-
mış potansiyeller miyelopati gelişimi açısından önemli 
prediktif faktörleridir (4).

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimeleriyle birlikte ‘cervical’, 
‘spine’, ‘spondylopathy’ ‘stenosis’, ‘spondylosis’, ‘myelo-
pathy’, ‘ossification’ ve ‘posterior longitudinal ligament’ 
anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan litera-
türler, bilimsel metodoloji içeren rehberler, konsensus 
metinleri, farklı dernek ve kuruluşların danışma kurul-
larının üyeleri için hazırladıkları metinler ve sistematik 
tarama ve meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk 
değerlendirme sonucu servikal spondilopatiler için ha-
zırlanmış ve kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda 
belirtilen kurumların hazırladığı rehberler seçilmiştir: 

3. American Association of Neurological Surgeons/
Congress of Neurological Surgeons (AANS/CNS) 
(2009) (1-3)

4. AOSpine (2013) (4-7)

5. AOSpine (2017) (8,9)

Bu rehberler arasından en güncel, en geniş kapsamlı 
olanları, biribirini tamamlamaları ve diğer rehberlerin 
önerilerini de paylaşması ve uygun metodolojisi nede-
niyle AOSpine 2013 ve 2017 önerileri rehber olarak se-
çilmiş ve kullanılmasına karar verilmiştir.

İlgili alt başlıklarda hem seçilen rehberin önerileri 
hem de varsa diğer rehberlerin önerileri belirtilmiş, ka-
nıt bölümünde ilgili önerileri destekleyen yayınlara yer 
verilmiştir. 

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ CERRAHİ / KONSERVATİF TEDAVİ

Öneriler

1. Şiddetli servikal spondilotik miyelopatide cerrahi 
müdahale önerilir (Kanıt düzeyi orta/II, Güçlü öne-
ri/A).

2. Orta derecede SSM’de cerrahi müdahale önerilir (Ka-
nıt düzeyi II/orta, Güçlü öneri/A).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Sinan BAHADIR

Servikal Spondilotik Miyelopati (SSM) İçin Öneriler
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Diğer Rehberlerin Önerileri

AANS/CNS (2009) (1-3);

1. SSM veya PLLO olan miyelopatili hasta için, servi-
kal laminoplasti önerilir. Ancak, laminoplasti sonuç-
ları, anterior servikal füzyon-laminektomi-atrodez 
ile benzerdir. Bu teknikler arasındaki komplikasyon 
oranları açısından kanıtlar belirsizdir (Kanıt düzeyi 
düşük/III, Zayıf öneri/D).

2. SSM ve PLLO olan hastaların tedavisinde, servikal la-
minektomi ve artrodez, laminektomi veya laminop-
lastiye denk bir tedavi stratejisi olarak önerilir. Füz-
yonun fonksiyonel sonuca etkisi tartışmalıdır (Kanıt 
düzeyi düşük/III, Zayıf öneri/D).

■ RİSK FAKTÖRLERİ ve PROGNOZ

Öneriler

1. Asemtomatik spondilotik kord basısı olan, ancak kli-
nik miyelopatisi olmayan hastalarda, minör travma-
nın nörolojik gerileme açısından risk faktörü olduğu 
veya olmadığı konusunda literatür desteği yoktur. 
Hastaların bu belirsizlik açısından bilgilendirilmeleri 
önerilir (Kanıt düzeyi düşük/III, Zayıf öneri/D).

2. SSM klinik tanısı olan ancak PLLO olmayan hasta-
larda minör travmaya sekonder nörolojik kötüleşme 
konusu mevcut çalışmalarda spesifik olarak araştırıl-
mamıştır. Ancak, altta PLLO olan hastalarda, travma 
mevcut miyelopatide kötüleşmeye veya asemptoma-
tik hastalarda semptomların ortaya çıkmasına sebep 
olabilir. Hastaların bu olasılıklar açısından bilgilendi-
rilmeleri önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

7. SSM’li hastalarda yaş, laminoplasti sonrası klinik 
nörolojik sonlanım açısından kuvvetli bir prediktör 
değildir. Bu nedenle, bu hastalarda ileri yaş servikal 
laminoplastiye engel olmamalıdır (Kanıt düzeyi dü-
şük/III, Güçlü öneri).

8. SSM’li hastalarda, hastalık şiddetinin fazla ve semp-
tom süresinin uzun olması, laminoplasti sonrasında 
daha kötü klinik nörolojik sonuç ile ilişkili olabilir. 
Hastaların bu konuda bilgilendirilmesi önerilir (Ka-
nıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

Kanıt: Spor faaliyetlerinin miyelopati progresyonu-
na etkisi üzerinde çalışma yokken, minör travmanın 
asemptomatik stenozlu hastalarda miyelopati riskini 
arttırmadığı belirtilmiştir (16). PLLO’lu hastalarda ise 
minör travma ile miyelopati ortaya çıktığı bildirilmiştir 
(17).

Diğer Rehberlerin Önerileri

AANS/CNS (2009) (1-3)

1. Hafif derecede SSM’li genç hastalarda (75y altı ve 
mJOA 12 üzeri) hem cerrahi hem konservatif tedavi 
seçenekleri hastaya sunulmalıdır, zira objektif şekilde 
ölçülebilen, akut kötüleşme nadiren görülür (Kanıt 
düzeyi yüksek/I, Orta derece öneri/B).

2. Hafif derecede SSM’li genç hastalarda konservatif 
tedavi seçenekleri hastaya sunulmalıdır, zira klinik 
kanıtlar konservatif tedavi ile kazanılan iyileşme-
nin, vakaların %70’inde 3 yıldan fazla devam ettiğini 
göstermektedir (Kanıt düzeyi düşük/III, Zayıf öne-
ri/D).

3. Şiddetli ve/veya uzun süreli semptomları olan hasta-
lara, konservatif tedavi ile iyileşme ihtimalleri az ol-
duğundan dolayı cerrahi tedavi önerilmelidir (Kanıt 
düzeyi düşük/III, Zayıf öneri/D).

4. Miyelopatisi olmayan, anormal EMG bulgusu veya 
klinik radikülopatisi olan servikal stenozlu hastalar-
da dekompresyon düşünülmelidir. Çünkü anormal 
EMG bulguları ve klinik radikülopati, bu hasta po-
pülasyonunda semptomatik spondilotik miyelopati 
gelişimi ile ilişkilidir (Kanıt düzeyi yüksek/I, Orta 
derece öneri/B).

5. SSM veya PLLO’ya bağlı miyelopati için servikal la-
minoplasti önerilir. JOA ölçeğinde %55-60 iyileşme 
oranı beklentisi mevcuttur (Kanıt düzeyi düşük/III, 
Zayıf öneri/D).

6. SSM ve PLLO’ya bağlı miyelopati için servikal lami-
nektomi ve artrodez önerilir (Kanıt düzeyi düşük/
III, Zayıf öneri/D).

■ TEKNİK

Öneriler

1. SSM için laminoplasti ve laminektomi-füzyon uygu-
lamaları benzer oranda etkilidir. Her vakanın ken-
dine has değerlendirilmesi ve cerrahın aşina olduğu 
tekniği göz önünde bulundurması önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri).

Kanıt

Çok seviyeli PLLO’da laminektomiyle birlikte füzyon 
ve laminoplasti karşılaştırıldığında, çoğu çalışmada de-
ğerlendirme ölçekleri ve ağrı açısından iki teknik arasın-
da anlamlı fark saptanmamıştır (13-15).
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lanmayı önlemeyi sağlamaz, cerrahi sonuçlar üzerin-
de etkinliği tam belirlenmemiştir.

4. Tartışmalı kanıtlara rağmen, MR morfometrik ana-
lizi değerlendirme ve prognoz üzerinde önemli role 
sahiptir. Spinal kordta T2 hiperintensite ve T1 azal-
mış sinyaller daha ilerlemiş hastalık bulgusu olabilir 
ve olumsuz sonuçla birliktedir. Bu konuda diffüzyon, 
spektroskopi ve dinamik MR ile birlikte daha çok ça-
lışmaya gerek vardır.

5. SSM li hastada yaklaşım şekli seçilirken, servikal kur-
vatür, kompressif patolojinin lokasyonu, patolojinin 
kaç seviye olduğu ve hasta komorbiditeleri dikkate 
alınmalıdır.

6. Anterior ve posterior yaklaşımlar uygulanabilir. Çe-
şitli anterior yaklaşımlarda başarı oranları arasında 
önemli fark bulunamamıştır. Laminoplastiyi de içe-
ren çeşitli posterior yaklaşımlar daha çok 3 ve üzeri 
seviye patolojilerde önerilmiştir.

7. Tedavi sonuçları mJOA, Nurick, Miyelopati Disabili-
te İndeks kullanılarak ölçülebilir. Yaş, semptomların 
süresi ve ciddiyeti ile ellerde atrofi, bacak rijiditesi, 
klonus ve babinski varlığı sonuçları etkileyen fak-
törlerdir. Preoperatif düşük JOA ile birlikte servikal 
kifoz, instabilite, spinal kord T2 hiperintensite sonuç-
ları kötü yönde etkileyebilir. Spinal kord kompresyon 
oranı kritik olmakla birlikte, spinal kanal A-P çapı ve 
spinal kord atrofisinin sonuçlar üzerinde etkileri bu-
lunamamıştır.

SSM-WFNS1: WFNS Spine Committee Recommen-
dations. Neurospine Journal sep 2019.
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Laminoplasti yapılmış SSM li hastalarda yaş ile iyi-
leşme arasında bağlantı saptanmamıştır (18). PLLO’lu 
hastalarda ise yaşın sonuca etkisi olduğuna dair çelişen 
kanıtlar mevcuttur (19,20).

Diğer Rehberlerin Önerileri

AANS/CNS (2009) (1-3);

1. Bilgilendirme ile hastalara SSM seyrinin değişken 
olduğu, çoğu hastanın yavaş ve kademeli bir şekilde 
kötüleştiği anlatılmalıdır. Bilgilendirme, uzun süre 
kötüleşme olmamasının nadir bir olgu olmadığı, bir 
kısım hastada geçici düzelmeler olabildiği gerçeğini 
de içermelidir (Kanıt düzeyi düşük/III, Zayıf öne-
ri/D).

2. Bilgilendirme ile hastalara, yıllar boyunca devam 
eden uzun süreli şiddetli stenozun, beyaz cevher de-
miyelinizasyonu ile ilişkili olduğu ve hem gri hem de 
beyaz cevherde nekroza sebep olarak geri dönüşüm-
süz defisite sebep olabileceği anlatılmalıdır (Kanıt 
düzeyi düşük/III, Zayıf öneri/D).

3. Laminoplasti sonrasındaki fonksiyonel iyileşme, 
semtomların süresi, stenozun şiddeti, miyelopatinin 
şiddeti ve regüle edilmemiş diabet gibi risk faktörleri 
tarafından kısıtlanabilir. Yaş konusunda fikir ayrılığı 
vardır (Kanıt düzeyi orta).

Editör notu: 2019 yılında Zileli ve ark. tarafından 
WFNS Spinal Komite SSM önerileri yayınlanmıştır 
(SSM-WFNS1). Burada özellikle tedavi konusunda Feh-
lings ve ark hazırladığı 2017 önerileri onaylanmış, klinik, 
tanı ve prognoz açısından yeni ya da adaptif öneriler su-
nulmuştur. Bazıları aşağıda sıralanmıştır;

1. Miyelopati bulguları klinik tanının komponenti ol-
makla birlikte, bazı hastalarda bulunmaması nedeni 
ile çok sensitif değildir. Miyelopatili hastalarda, kli-
nik semptomlar ve görüntüleme yöntemleri tedavi 
kararının temelini oluşturur. Miyelopati bulguları ol-
maması, SSM tanısını ve cerrahi tedaviyi engellemez.

2. SSM doğal seyri değişiktir. Bazı hastalar stabil kalır-
ken, diğerleri ciddi bozulma gösterebilir. Ciddi ste-
nozlu asemptomatik hastalarda, miyelopati gelişme 
riski her yıl için yaklaşık %3 civarındadır.

3. Motor, spinal kord, somatosensorial uyarılmış potan-
siyeller (MEP, SCEP, SEP) yararlı elektrofizyolojik ça-
lışmalardır. Özellikle erken evrede ALS, polinöropati 
gibi hastalıklar ile ayırıcı tanıda önem taşır. Elektro-
fizyolojik bozukluklar, MR değişikliklerinden daha 
fazla sonuç tahmini sağlayabilir. İntraoperatif SEP/
MEP değişiklikleri spesifik değildir. Nörolojik yara-
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testi önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öne-
ri/B).

3. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati teşhisinde, 
öksürük tepki testi (cough impulse test), Bell testi, 
hiperekstansiyon testi, femoral sinir germe testi, yı-
ğılma testi (slump test), lomber hareket açıklığı veya 
refleks kaybının etkili veya etkisiz olduğunu gösteren 
yeterli kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok) .

4. Lomber disk hernili hastalarda ileri görüntüleme ile 
ilgili çalışmalarda boşluk mevcuttur. Çalışma grubu-
nun görüşüne göre, lomber disk hernisine bağlı radi-
külopati ile uyumlu öykü ve fizik muayene bulguları 
olan hastalarda MR, lomber disk hernisi varlığını 
doğrulamak için en uygun noninvaziv testtir. MR’ın 
kontrendike veya yetersiz olduğu hastalarda, BT veya 
BT miyelografi ikinci en uygun testlerdir (Grup kon-
sensusu).

5. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati ile uyumlu 
öykü ve fizik muayene bulguları olan hastalarda MR, 
lomber disk hernisi varlığını doğrulamak için uygun 
bir noninvazif test olarak önerilir (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri/A).

6. MR kontrendikasyonu olan, lomber disk hernisine 
bağlı radikülopati ile uyumlu öykü ve fizik muayene 
bulguları olan hastalarda, BT, miyelografi ve/veya BT 
miyelografi lomber disk hernisi varlığını doğrulamak 
için önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/A).

7. Elektrodiagnostik testler, lomber disk hernisi ve di-
ğer kök basısı nedenleri arasında ayrım yapamasa da 
sinir kökü basısını teşhis etmekte yeri vardır. Lomber 
disk hernisine bağlı radikülopati şüphesi varsa, çalış-
ma grubunun görüşüne göre tanısal test için kesitsel 
görüntüleme yöntemleri seçilmeli, elektrodiagnostik 
testler sadece komorbid durumların varlığını doğru-
lamak için kullanılmalıdır (Grup konsensusu).

8. SEP, sinir kökü basısını doğrulamak için kesitsel gö-
rüntüleme yöntemlerine yardımcı olarak kullanıla-
bilir, ancak sinir kökü basısının seviyesi veya lomber 
disk hernisine bağlı radikülopati teşhisi için spesifik 
değildir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

9. Elektromyografi, sinir iletim çalışmaları ve F dal-
galarının, lomber disk hernisine bağlı radikülopati 

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “hernia-
ted lomber intervertebral disc”, , ‘’lomber intervertebral 
disc degeneration” ve “lomber radiculopathy” anahtar 
kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan literatürler, bi-
limsel metodoloji içeren rehberler, konsensus metinleri, 
farklı dernek ve kuruluşların danışma kurullarının üye-
leri için hazırladıkları metinler ve sistematik tarama ve 
meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk değerlen-
dirme sonucu kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda 
belirtilen kurumların hazırladığı rehber seçilmiştir:

1. North American Spine Society (NASS) (2014) (1)

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ TANIM ve DOĞAL SEYİR

Öneriler

1. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati, disk ma-
teryalinin intervertebral aralığın normal sınırlarının 
ötesine yer değiştirmesi ve myotom veya dermatom 
dağılım boyunca ağrı, kuvvetsizlik ve hissizliğe sebep 
olmasıdır (Grup konsensusu).

2. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatinin doğal 
seyriyle alakalı güvenilir kanıtların yokluğunda, ça-
lışma grubu çoğu hastanın tedaviden bağımsız olarak 
iyileşeceğini düşünmektedir. Disk herniasyonları za-
man içinde sıklıkla küçülür. Hepsi değil ama pek çok 
yayın, herniye disk boyutunda küçülmeyle birlikte 
klinik düzelme olduğunu göstermiştir (Grup kon-
sensusu).

■ TANI

Öneriler

1. Manuel kas testi, duyu testi, sırtüstü düz veya yüzüstü 
ters bacak kaldırma bulgusunun lomber disk hernisi-
ne bağlı radikülopati teşhisinde kullanılması önerilir 
(Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü öneri/A).

2. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati teşhisinde, 
oturur pozisyonda düz bacak kaldırma testine naza-
ran, sırtüstü yatar pozisyonda düz bacak kaldırma 
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2. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, tek doz iv glukokortikoid kullanılması lehine veya 
aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur 
(Kanıt yetersiz, Öneri yok).

3. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, 5-hidroksitriptamin reseptör inhibitörlerinin kul-
lanılması lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Zayıf öneri).

4. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, gabapentin kullanılması lehine veya aleyhine öne-
ride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

5. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, agmatin sülfat kullanılması lehine veya aleyhine 
öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt ye-
tersiz, Öneri yok).

6. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisinde, 
amitriptilin kullanılması lehine veya aleyhine öneri-
de bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

7. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisinde 
fizik tedavi/yapılandırılmış egzersiz programının tek 
başına tedavi olarak kullanılması lehine veya aleyhi-
ne öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt 
yetersiz, Öneri yok).

8. Güvenilir kanıtın yokluğunda, çalışma grubunun 
görüşü, lomber disk hernisine bağlı radikülopati ne-
deniyle hafif-orta şiddette semptomları olan hastalar 
için sınırlı yapılandırılmış egzersizin bir seçenek ol-
duğu yönündedir (Grup konsensusu).

9. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
talarda, spinal manüplasyon semptomatik rahatlama 
için bir seçenektir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öne-
ri/C).

10. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
talarda, kemonükleozise kıyasla spinal manüplasyon 
kullanılması lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

11. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, traksiyon kullanılması lehine veya aleyhine öne-
ride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

12. İlacın hedefe daha iyi ulaşması amacıyla epidural ste-
roid enjeksiyonların (ESE), kontrastlı floroskopi reh-
berliğinde yapılması önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri/A).

teşhisinde sınırlı yeri olduğu düşünülmektedir. H 
refleksleri S1 radikülopati teşhisi için faydalı olabilir, 
ancak lomber disk hernisi tanısı için spesifik değildir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

10. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati teşhisinde, 
MEP veya ekstensör digitorum brevis refleksi lehine 
veya aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt yok-
tur (Kanıt yetersiz, Zayıf öneri) .

11. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati teşhisinde 
termal ölçekli duyu testi veya likid kristal termografi 
lehine veya aleyhine öneride bulunmaya yetecek ka-
nıt yoktur (Kanıt yetersiz, Zayıf öneri) .

Kanıt: Lomber disk hernisine bağlı radikülopati olan 
hastalarda çeşitli motor ve duyu defisitleri görülebilmek-
tedir. L5 dermatomundaki his kaybının L4-5 disk herni-
si için, S1 dermatomundaki his kaybının ise L5-S1 disk 
hernisi için pozitif prediktif değeri (PPD) sırasıyla %76 
ve %50’dir. Ayak dorsifleksiyonundaki ve lateral dört 
parmak ekstansiyonundaki L4-5 disk hernisi için PPD’si 
sırasıyla %69 ve %76’dır (2). Düz bacak kaldırma bulgu-
su disk hernisi olan hastaların %94’ünde pozitif olmakla 
birlikte spesifik değildir. Pozitif düz bacak kaldırma testi 
yüksek seviyeli disk hernilerinde daha seyrek görülürken 
alt seviyeli hernilerde genellikle 30 derece altında pozi-
tiftir (3). Yatar ve oturur pozisyondaki düz bacak kaldır-
ma testini karşılaştıran bir çalışmada, yatar pozisyonda 
yapılan testin daha sensitif olduğu saptanmıştır (4).

Görüntüleme yöntemleri ile ilgili yapılan çalışma-
larda MR’ın doğruluk oranı %76,5-96, BT miyelografi 
%57-76, BT %73,6 ve miyelografi %71,4-81 olarak sap-
tanmıştır (5,6).

Elektrodiagnostik çalışmalardan SEP sinir kökü ba-
sısında yüksek geçerliliğe sahipken lomber disk hernisi 
için spesifitesi düşüktür (7). Retrospektif bir vaka kontrol 
çalışmasında ise segmental ve dermatomal SEP spesifite-
si %93 ve yukarısında saptanmış olup sensitivitesi düşük 
olarak değerlendirilmiştir (8). Öte yandan H refleksinin 
S1 radikülopati açısından görece yüksek sensitivite ve 
spesifiteye sahip olması dışında diğer elektrodiagnostik 
testlerin (EMG, sinir iletim çalışmaları, F dalgaları) tanı-
sal değeri kısıtlı bulunmuştur (9,10).

■ TIBBİ/GİRİŞİMSEL TEDAVİ

Öneriler

1. TNF-alfa inhibitörleri, lomber disk hernisine bağlı 
radikülopati tedavisinde fayda sağlamadığı için öne-
rilmez (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).
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24. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, intradiskal yüksek basınçlı salin enjeksiyonu kul-
lanılması lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

25. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, perkütan elektrotermal disk dekompresyonu kul-
lanılması lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

26. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, ses dalgaları veya düşük güç lazer kullanılması le-
hine veya aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt 
yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

27. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
taların çoğunda, fonksiyonel sonuçları iyileştirmek 
için tıbbi/girişimsel tedavi önerilebilir (Kanıt düzeyi 
orta, Orta derece öneri/B).

28. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
taların bir kısmında, fonksiyonel sonuçları iyileştir-
mek için transforaminal ESE önerilebilir (Kanıt dü-
zeyi orta, Orta derece öneri/B).

29. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
talarda, fonksiyonel sonuçları iyileştirmek için spinal 
manüplasyon kullanılması lehine veya aleyhine öne-
ride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

30. Perkütan endoskopik lomber diskektomi yapılan has-
talarda, yaş (40 yaş altı) ve kısa semptom süresi (3 ay-
dan az) daha iyi sonuçlar ile ilişkilidir (Kanıt düzeyi 
orta, Orta derece öneri/B).

31. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
talarda, lomber disk hernisinin tipi, transforaminal 
ESE ile ilgili sonuçları etkilemediği düşünülmektedir 
(Kanıt düzeyi orta/zayıf, Konsensus) .

32. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
talarda sinir kökü basısı şiddetinin, transforaminal 
ESE ile ilgili sonuçları negatif etkilediği düşünülmek-
tedir (Kanıt düzeyi orta/zayıf, Konsensus).

33. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
taların tedavisinde hasta yaşının, tıbbi/girişimsel te-
davi sonuçları ile ilişkisi lehine veya aleyhine öneri-
de bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

Kanıt: Prospektif randomize bir çalışmada TNF-alfa 
inhibitörlerinin 12 hafta ve 1 yılda VAS bacak, VAS bel 
ağrısı ve ODI üzerinde plaseboya göre anlamlı farklılık 
göstermediği saptanmıştır (11).

13. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
taların bir kısmında, kısa dönem (2-4 hafta) ağrı 
kontrolü için transforaminal ESE önerilir (Kanıt dü-
zeyi yüksek, Güçlü öneri/A).

14. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, interlaminar ESE düşünülebilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri/C).

15. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, ESE’nun 12 ay etkinliği lehine veya aleyhine öne-
ride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

16. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
talar için, epidural steroidlerin verilmesi bakımından 
bir enjeksiyon yönteminin diğer enjeksiyon yöntem-
lerine göre lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

17. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, intradiskal ozon kullanılması lehine veya aleyhine 
öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt ye-
tersiz, Öneri yok).

18. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, endoskopik perkütan diskektomi düşünülebilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

19. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, açık diskektomiye nazaran, erken postoperatif 
disabiliteyi ve opioid kullanımını azaltmak için dik-
katle seçilmiş hastalarda endoskopik perkütan dis-
kektomi önerilebilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri/B).

20. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisinde 
otomatize perkütan diskektomi düşünülebilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

21. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de açık diskektomiye nazaran, otomatize perkütan 
diskektomi lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

22. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisin-
de, plazma disk dekompresyonu/nükleoplasti kulla-
nılması lehine veya aleyhine öneride bulunmaya ye-
tecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

23. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati tedavisinde 
transforaminal ESE’ye kıyasla, plazma disk dekom-
presyonu kullanılması lehine veya aleyhine öneride 
bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).
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Transforaminal epidural steroid enjeksiyonları açı-
sından klinik ve disk morfolojisinin sonuca etkisi olma-
dığı, ancak MR’daki sinir kökü basısı derecesinin sonuç 
üzerinde etkisi olduğu belirtilmiştir (31). 

■ CERRAHİ TEDAVİ

Öneriler

1. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati cerrahisi 
öncesinde, hastaların somatizasyon ve/veya depres-
yon gibi psikolojik gerginlikler açısından preoperatif 
değerlendirilmesi önerilir. Psikolojik gerginlik bulgu-
ları olan hastaların sonuçları, olmayanlara göre daha 
kötüdür (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

2. Lomber disk hernisine bağlı kauda equina sendro-
mu olan hastalarda, cerrahi öncesi belirti süresinin 
prognoza etkisi olduğu veya olmadığı yönünde öne-
ride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

3. Hastaların cerrahi öncesinde düz bacak kaldırma 
testi ile değerlendirilmesi önerilir, çünkü pozitif düz 
bacak kaldırma testi pozitifliği, lomber disk hernisine 
bağlı radikülopati cerrahisinde iyi sonuçlar ile ilişki-
lidir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

4. Şikayetleri cerrahi gerektirecek şiddette olan sempto-
matik lomber disk hernisi hastalarında, 6 aydan önce 
cerrahi önerilir. Erken cerrahi (İlk 6 ay-1 yıl içinde) 
daha hızlı iyileşme ve daha iyi uzun dönem sonuç-
larla ilişkilidir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öne-
ri/B).

5. Lomber disk hernisine bağlı radikülopatiye sekonder 
motor defisiti olan hastalarda, acil cerrahi lehine veya 
aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur 
(Kanıt yetersiz, Öneri yok).

6. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk herni-
sine bağlı radikülopatisi olan hastalarda, diskekto-
minin, tıbbi/girişimsel işlemlere göre semptomlarda 
daha fazla rahatlama sağladığı düşünülmektedir (Ka-
nıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

7. Seçilmiş bir hasta grubunda, otomatize perkütan 
lomber diskektomi, açık diskektomiye benzer sonuç-
lar verebilir, ancak bu durum, semptomları cerrahi 
gerektiren lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi 
olan hastaların tümüne genellenemez (Kanıt düzeyi 
orta/zayıf, Konsensus).

8. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk hernisi-
ne bağlı radikülopatisi olan hastalarda, diskektomiye 
alternatif olarak spinal manüplasyon kullanılması le-

Yapılan çeşitli çalışmalarda lomber disk hernisine 
bağlı radikülopatiye bağlı akut (<10 gün) bel ve bacak 
ağrısının kontrolü için spinal manipülasyon, sham kont-
rollerine göre daha etkili, kemonükleozis ve mikrodis-
kektomiye benzer etkinlikte bulunmuştur (12-14).

Floroskopi rehberliğinde yapılmayan kaudal epidural 
enjeksiyonlarda hedefe ulaşamama oranı %25-53, lom-
ber enjeksiyonlarda ise %17-30 arasındadır (15,16). Flo-
roskopi kullanılmadığında tecrübeli ellerde bile enjek-
siyonun epidural bölgeye ulaşma oranı ancak %47’den 
%62’ye çıkabilmektedir (17).

Prospektif randomize kontrollü bir çalışmada trans-
foraminal epidural steroid enjeksiyonunun hem intra-
muskuler sterorid enjeksiyonu hem de salin (transfo-
raminal ve intramusküler) enjeksiyonuna kıyasla kısa 
dönemde ağrı kontrolü açısından daha etkili olduğu sap-
tanmıştır (18). Başka bir çalışma, aynı bulguyu doğrula-
makla beraber ekstrüde disk hernilerinde epidural stero-
idin ters etkisi olduğunu saptanmıştır (19). İnterlaminar, 
transforaminal ve kaudal yolla pidural steroid enjeksiyo-
nunu değerlendiren bir çalışmada tüm yöntemlerin et-
kili olduğu saptanmış olmakla beraber en etkili yöntem 
transforaminal yöntem olarak tespit edilmiştir (20).

Endoskopik perkütan diskektomi hem yüksek sevi-
yeli disk hernilerinde hem rekürren disk hernilerinde 
hem de far-lateral disk hernilerin tedavisinde etkilidir. 
Ancak endoskopik diskektomi yapılan hastaların yakla-
şık 1/5’inde postoperatif disestezi ve yaklaşık 1/10’unda 
açık diskektomi gereksinimi olmuştur (21-23). Seçili 
hastalarda ise endoskopik perkütan diskektomi ile açık 
diskektomiye kıyasla daha az opioid kullanımı ve daha 
hızlı normal aktiviteye dönüş sağlanmaktadır (24).

Vaka sayısı sınırlı olan randomize kontrollü bir çalış-
mada, otomatize perkütan diskektomi, endoskopik per-
kütan diskektomi ve açık diskektomi arasında belirgin 
fark olmadığı saptanmıştır (25).

Lomber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan has-
taların çoğunda medikal/tıbbi girişimlerin etkinliği ret-
rospektif ve prospektif kohort çalışmaları ile gösterilmiş-
tir (26-28). Benzer şekilde transforaminal epidural stero-
id enjeksiyonunun etkinliğini gösteren prospektif kohort 
çalışmaları da mevcuttur (29,30).

Retrospektif yapılan değerlendirmelerde hasta yaşı ve 
semptom süresinin perkütan endoskopik diskektomi ya-
pılan hastalarda sonuçlar ile ilişkili olduğu saptanmıştır. 
Sonuçlar çalışmaya göre değişmekle birlikte <40-45 yaş 
ve semptom süresi <3-6 ay olanlarda sonuçların daha iyi 
olduğu saptanmıştır (21,22).
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19. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk hernisi-
ne bağlı radikülopatisi olan hastalarda, açık diskekto-
mi sonrasında yağ grefti konulması lehine veya aley-
hine öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt 
yetersiz, Öneri yok).

20. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk hernisi-
ne bağlı radikülopatisi olan hastalarda, diskektomiye 
Oxiplex/SP jel veya ADCON-L eklenmesi konulması 
lehine veya aleyhine öneride bulunmaya yetecek ka-
nıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

21. Semptomları cerrahi gerektirecek şiddette olan lom-
ber disk hernisine bağlı radikülopatisi olan hastala-
rın yönetiminde, tıbbi/girişimsel işlemlere göre, orta 
vadede (1-4 yıl) semptomlarda daha fazla rahatlama 
sağladığı için cerrahi dekompresyon önerilebilir (Ka-
nıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

22. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk herni-
sine bağlı radikülopatisi olan hastalarda, cerrahi de-
kompresyon uzun dönem (4 yıl üzeri) semptomlar-
da rahatlama sağlar. Ancak hatırı sayılır bir oranda 
(%23-28), hastaların kronik bel veya bacak ağrısı çe-
keceği unutulmamalıdır (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/C).

Kanıt: Yapılan çeşitli çalışmalarda cerrahi tedavi so-
nucunu etkileyen çeşitli faktörler saptanmıştır. Depres-
yon ve somatizasyon gibi psikososyal değişkenler cerrahi 
sonrası sonuçları etkilemektedir (32). Muayene bulgula-
rından düz bacak germe testi pozitifliği cerrahi için iyi 
bir prognostik faktördür (33). Preoperatif semptomların 
uzunluğu prognozu kötü etkilemektedir. Semptomları 
takiben 6 ay içinde ameliyat olanlarda ağrı ve disabilite 
skorlarında daha fazla düzelme olmaktadır (34). 

Klinik durumu cerrahi gerektirecek şiddetteki hasta-
larda cerrahi tedavi, zaman içinde fark azalmakla birlik-
te, 4 yıla kadar tıbbi/girişimsel işlemlerden daha etkili-
dir (35,36). Cerrahi gerektiren hastalarda sekestrektomi 
ve agresif diskektomi yapılan hastalarda 2 yıllık nüks 
oranlarında fark yoktur. Bazı çalışmalarda uzun dönem 
fonksiyonel sonuçlar arasında fark saptanmazken bazı 
çalışmalarda sekestrektomi sonuçları daha iyidir (37,38). 
Mikrodiskektomi ve standart diskektomi arasında ağrı 
skorları açısından fark olmamakla birlikte mikrodiskek-
tomi daha fazla aktivite ve daha az narkotik kullanımı ile 
sonuçlanmaktadır (39,40). Cerrahi sonrasında postope-
ratif ağrıyı azaltmak için uygulanan topikal steroid, kısa 
dönemde etkili olabilse de uzun dönem ağrı skorları ve 
işe dönüş açısından fark yaratmamaktadır. Öte yandan 
topikal steroid uygulananlarda epidural fibrozis daha 
fazla olmaktadır (41,42).

hine veya aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt 
yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

9. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk herni-
sine bağlı radikülopatisi olan hastalarda, belirli bir 
hasta popülasyonu için füzyon lehine veya aleyhine 
öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt ye-
tersiz, Öneri yok).

10. Lomber disk hernisine bağlı radikülopati hastaların-
da cerrahi endikasyon varlığında, dekompresyon için 
sekestrektomi veya agresif diskektomi önerilebilir, 
çünkü nüks oranları arasında fark yoktur (Kanıt dü-
zeyi orta, Orta derece öneri/B).

12. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk herni-
sine bağlı radikülopatisi olan hastalarda, kronik bel 
ağrısından kaçınmak için agressif diskektomi veya 
sekestrektomi yapılması lehine veya aleyhine öneri-
de bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

13. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk hernisi-
ne bağlı radikülopatisi olan hastalarda, açık diskekto-
mi ile karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için cer-
rahi mikroskop kullanılması önerilir (Kanıt düzeyi 
orta, orta derece öneri/B).

14. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk herni-
sine bağlı radikülopatisi olan hastalarda, sonuçları 
iyileştirmek için medial fasetektomi yapılması lehine 
veya aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt yok-
tur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

15. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk herni-
sine bağlı radikülopatisi olan hastalarda, far lateral 
disk hernileri için herhangi bir cerrahi yöntem lehine 
veya aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt yok-
tur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

16. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk herni-
sine bağlı radikülopatisi olan hastalarda, sonuçları 
iyileştirmek için açık diskektomiye kıyasla tübüler 
diskektomi lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

17. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk hernisi-
ne bağlı radikülopatisi olan hastalarda, dekompres-
yon sonrasında kısa süreli perioperatif ağrı kontrolü 
için glukokortikoid (fentanil ile veya tek başına) uy-
gulanması lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

18. Semptomları cerrahi gerektiren lomber disk herni-
sine bağlı radikülopatisi olan hastalarda, uzun süreli 
belirti kontrolü için glukokortikoid (fentanil ile veya 
tek başına) uygulanması önerilmez (Kanıt düzeyi 
orta, Güçlü öneri).
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Cerrahi tedavi, 4 yıl ve sonrasında da konservatif te-
davilere kıyasla daha etkili olmaktadır. Ancak uzun dö-
nemde hastaların yaklaşık %25’i bel ve bacak ağrısı çek-
meye devam etmektedir (36,43).

Editör notu: 2016 yılında yayınlanmış Polonya Spinal 
Cerrahi Derneği LDH önerilerinden bazıları aşağıda be-
lirtilmiştir (LDH1);

1. 40 yaş altı, ciddi bacak ağrısı olan ve semptomların 
başlangıcından itibaren 3 ay içinde cerrahi yapılan 
hastalarda sonuçlar daha iyidir (orta derece öneri/
II). Gecikmiş cerrahi daha olumsuz sonuçlarla birlik-
tedir.

2. Açık, mikrocerrahi ya da tübüler teknolojiler kulla-
nılarak yapılan cerrahilerin hepsi etkili yöntemlerdir 
(güçlü öneri/I). Teknikler arasında üstünlük saptan-
mamıştır.

3. Epidural yapışıklıkları engelleyecek bir bariyer yönte-
mini destekleyecek bilimsel kanıt yoktur.

4. Radikülopatili LDH’lerinde primer yöntem olarak 
füzyon yapılmasını destekleyecek bilimsel kanıt yok-
tur. Rekürren LDH’lerinde füzyon yapılabilir (Zayıf 
öneri/III).

5. Orta/uzun dönem değerlendirmelerde, cerrahinin 
konservatif tedaviye üstünlüğünü destekleyecek bi-
limsel kanıt yoktur.

LDH1. Latka D, Miekisiak G, Jarmuzek P, et al. Treat-
ment of lumbar disc herniation with radiculopathy. Cli-
nical Practice Guidelines endorsed by The Polish Society 
of Spinal Surgery. Neurologia Neurochirurgia Polska 
2016; (50): 101-108. 
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3. Güvenilir kanıt yokluğunda, çalışma grubunun görü-
şüne göre, hafif ve orta dereceli semptomatik dejene-
ratif lomber stenozlu hastalarda, hızlı veya katastro-
fik nörolojik gerileme nadirdir (Grup konsensusu).

4. Güvenilir kanıt yokluğunda, çalışma grubunun gö-
rüşüne göre, klinik veya radyolojik olarak ağır de-
jeneratif lomber stenozda, doğal seyri tanımlamaya 
yeterli kanıt yoktur (Grup konsensusu).

■ TANI

Öneriler

1. Ayakta durma ve yürümeyle artan, oturma veya öne 
eğilme ile azalan gluteal veya alt ekstremite ağrısı ile 
gelen yaşlı hastalarda, lomber spinal stenoz tanısı dü-
şünülmelidir. Yürümeyle ağrısı artmayan hastalarda 
stenoz olma ihtimali düşüktür (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri/C).

2. Spinal stenoz tanısının doğruluğunu artırmak için, 
hastanın doldurduğu anketlerin kullanılması lehine 
veya aleyhine öneride bulunmak için yeterli kanıt 
yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

3. Spinal stenoz tanısı için, anormal Romberg testi, eks-
tansiyonla artan bacak ağrısı, sensorimotor defisit, 
bacak krampları ve anormal Aşil tendon refleksleri 
de olmak üzere, herhangi bir fizik bulgu lehine veya 
aleyhine öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur 
(Kanıt yetersiz, Öneri yok).

4. Hasta tarafından bildirilen alt ekstremite ve bel ağrısı 
dominansının tanısal güvenirliği lehine veya aleyhi-
ne öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur (Kanıt 
yetersiz, Öneri yok).

5. Dejeneratif lomber spinal stenoz ile uyumlu öykü ve 
fizik muayene bulguları olan hastalarda, spinal ka-
naldaki anatomik darlığı veya sinir kökü sıkışmasını 
doğrulamak için en uygun noninvaziv test olarak MR 
önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

6. Dejeneratif lomber spinal stenoz ile uyumlu öykü 
ve fizik muayene bulguları olup, MR’ın kontrendi-
ke veya yetersiz olduğu hastalarda, spinal kanaldaki 
anatomik darlığı veya sinir kökü sıkışmasını doğrula-
mak için en uygun test olarak BT miyelografi önerilir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “lomber”, 
“spine” ve “stenosis” anahtar kelimeleriyle arama yapıl-
mıştır. Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji içeren 
rehberler, konsensus metinleri, farklı dernek ve kuru-
luşların danışma kurullarının üyeleri için hazırladıkları 
metinler ve sistematik tarama ve meta analizler şeklinde 
sınıflandırılmıştır. İlk değerlendirme sonucu kanıta da-
yalı tıp ilkelerine uygun aşağıda belirtilen kurumların 
hazırladığı rehberler seçilmiştir:

1. North American Spine Society (NASS) (2013) (1)

2. West Virginia Society of Interventional Pain Physici-
ans (WVSIPP) (2019) (2)

Bu rehberler arasından en geniş kapsamlı olanı ve uy-
gun metodolojisi nedeniyle NASS önerileri rehber olarak 
seçilmiş ve kullanılmasına karar verilmiştir. Diğer rehber 
önerileri eklenmiştir.

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ TANIM ve DOĞAL SEYİR

Öneriler

1. Dejeneratif lomber spinal stenoz, spinal kanaldaki 
dejeneratif değişikliklere sekonder olarak, lomber 
omurgada nöral ve vasküler elemanlar için azalmış 
alan durumunu tanımlar. Semptomatik olduğunda, 
bel ağrısının da eşlik edebildiği gluteal ve/veya alt 
ekstremite ağrısı ve/veya yorgunluk, halsizlik şeklin-
de klinik semptomlarla kendini gösterir. Semptoma-
tik lomber spinal stenoz, karakteristik provokatif ve 
palyatif özelliklere sahiptir. Provokatif özellikler dik 
yapılan faaliyetlerle (Yürüme gibi) veya pozisyonla 
tetiklenen nörojenik klaudikasyonu kapsar. Palyatif 
özellikler ise öne eğilme, oturma ve/veya yan yatmay-
la semptomatik rahatlamayı içerir (Grup konsensu-
su).

2. Güvenilir kanıt yokluğunda, çalışma grubunun görü-
şüne göre, klinik durumu hafif ve orta derecede olan 
semptomatik dejeneratif lomber stenozlu hastaların 
1/3 ila 1/2’sinde klinik seyir iyi gidişlidir (Grup kon-
sensusu).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Sinan BAHADIR

Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz İçin Öneriler
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Kliniği lomber stenoz ile uyumlu hastalarda aksiyal 
yükleme ile yapılan MR tetkiklerinde dural kese alanın-
da belirgin azalma olmaktadır (8). Bu azalma, nörojenik 
klaudikasyon olan hastalarda en çok, izole bel ağrısı olan 
hastalarda ise hiç görülmemektedir. Lomber stenoz tanı-
sı sadece aksiyal yükleme eşliğinde çekilen BT veya MR 
ile saptanan hastaların cerrahi tedavi sonrasında belirgin 
düzelme gösterdiği saptanmıştır (9,10).

BT ve MR üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda gerek 
gözlemci içi gerek gözlemciler arası güvenirlik lomber 
stenoz açısından zayıf bulunmuştur (11-13). Stenoz kri-
terleri önceden net bir şekilde tanımlandığında her iki 
güvenirlik de orta veya yüksek olmaktadır (14).

Elektrodiagnostik çalışmalardan paraspinal harita-
lama semptomatik ve asemptomatik lomber spinal ste-
nozu ayırt etmede etkilidir ve belirsiz klinik ve MR bul-
guları olan hastaların preoperatif değerlendirmesinde 
kullanılabilir (15).

Diğer Rehberlerin Önerileri

WVSIPP (2019) (2);

1. Radyolojik spinal stenoz şiddeti ile hasta kliniği ara-
sında zayıf ilişki vardır (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri/I).

2. Semptomatik lomber spinal stenoz hem radyolojik 
kanıt hem de nörojenik klaudikasyon belirtilerinin 
varlığını gerektiren bir tanıdır (Kanıt düzeyi yük-
sek/I, Orta derece öneri/B).

3. Nörojenik klaudikasyon, diğer klaudikasyon neden-
lerinden ayırt edilmelidir (Kanıt düzeyi orta/II, 
Güçlü öneri/A).

■ TIBBİ/GİRİŞİMSEL TEDAVİ

Öneriler

1. Spinal stenoz yönetiminde, farmakolojik tedavi kul-
lanımı lehine veya aleyhine öneride bulunmak için 
yeterli kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

2. Dejeneratif lomber spinal stenoz için, tek başına fizik 
tedavi veya egzersiz kullanılması lehine veya aleyhi-
ne öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur (Kanıt 
yetersiz, Öneri yok).

3. Güvenilir kanıt yokluğunda, çalışma grubunun görü-
şüne göre, lomber spinal stenoz hastalarında sınırlı 
miktarda aktif fizik tedavi kullanılabilir bir seçenektir 
(Grup konsensusu).

7. Dejeneratif lomber spinal stenoz ile uyumlu öykü ve 
fizik muayene bulguları olup, MR ve BT miyelogra-
finin kontrendike veya yetersiz olduğu hastalarda, 
spinal kanaldaki anatomik darlığı veya sinir kökü sı-
kışmasını doğrulamak için en uygun test olarak BT 
önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

8. Lomber spinal stenoz ile uyumlu klinik bulgu ve be-
lirtileri olan, dural kese alanı bir veya daha çok se-
viyede 110mm2’den küçük olan ve şüphelenilmesine 
rağmen, rutin MR veya BT’de santral veya lateral 
stenozu doğrulanamayan hastalarda, aksiyal yükle-
me ile MR veya BT önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta 
derece öneri/B).

9. Gözlemci içi ve gözlemciler arası güvenirliği artır-
mak için okuyucuların, MR, BT miyelografi ve BT’de 
anatomik kanal darlığı için iyi tanımlanmış, ifade 
edilmiş kriterleri kullanması önerilir (Kanıt düzeyi 
orta, Orta derece öneri/B).

10. MR, BT miyelografi veya BT’de spinal kanalın anato-
mik darlığı ile klinik belirti veya fonksiyonlar arasın-
da paralellik lehine veya aleyhine öneride bulunmak 
için yeterli kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok) 

11. Güvenilir kanıt yokluğunda, çalışma grubunun görü-
şüne göre dejeneratif lomber spinal stenoz tanısında 
ilk aşamada yapılacak testler, görüntüleme çalışmala-
rıdır (Grup konsensusu).

12. Hafif veya orta şiddette semptomları ve radyolojik 
olarak doğrulanmış stenozu olan hastalarda, deje-
neratif lomber spinal stenoz tanısını doğrulamak 
için elektromiyografik paraspinal haritalama önerilir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

13. Lomber spinal stenozu teyit etmek amacıyla F dalga-
sı, H refleksi, MEP, motor sinir ileti çalışmaları, SEP, 
dermatomal SEP ve alt ekstremite EMG kullanılması 
lehine veya aleyhine öneride bulunmak için yeterli 
kanıt yoktur. Bu çalışmalar diğer hastalıkları sapta-
mak için kullanılabilir (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

Kanıt: Lomber spinal stenoz, 50 yaş üzeri, alt ekstre-
mitede ağrı veya hissizlik, yürümekle artan ağrı, ayakta 
durmakla artan ağrı, öne eğilmekle semptomlarda ra-
hatlama ile ilişkilidir. Radiküler ağrı sıklıkla tek, bazen 
iki taraflı olup, belirli bir dermatomu veya dermatomları 
takip eder (3,4).

Tanısal görüntüleme yöntemleri üzerine yapılan ça-
lışmalarda MR, BT ve BT miyelografi spinal stenoz ta-
nısında yüksek doğruluk oranına sahip bulunmuştur. 
Çalışmaların çoğunluğunda her üç tetkikin sensitiveleri 
benzerken, bazı çalışmalarda miyelografinin spesifitesi 
diğerlerinden daha yüksek bulunmuştur (5-7).
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uygulamadır. Multiple enjeksiyon protokolünde yeni 
enjeksiyon, hastanın ağrısı tekrarladığında veya şidde-
ti arttığında planlanır (1). Konservatif tedavilere yanıt 
vermeyen hastaların 2/3’ünde multiple enjeksiyon pro-
tokolü (transforaminal veya kaudal) ile 12 aya kadar, 
1/3’ünde ise 24 aya kadar ağrı kontrolü sağlanabilmek-
tedir (23,24).

Lumbosakral korse, lomber stenozlu hastalarda yü-
rüme mesafesi artmakta ve ağrı azalmaktadır. Ancak 
korse kullanımı bırakıldığında bu düzelmenin devam 
ettiğine dair kanıt yoktur (25).

Lomber stenoz hastaları tıbbi/girişimsel tedaviler-
le izlendiğinde 2 ila 10 yıl arasında yaklaşık %70’inde 
semptomlar aynı kalmakta veya düzelme eğilimi göster-
mektedir. Semptomları kötüleşenlerin de bir kısmı cer-
rahi tedavi almaktadır (26,27).

Diğer Rehberlerin Önerileri

WVSIPP (2019) (2)

1. Lomber spinal stenozda tedavi seçimi, stenozun de-
recesine, seviyesine, yapısına, semptomların şiddeti-
ne, başarısız, denenmiş, daha az invaziv tedavilere ve 
hasta komorbiditelerine bağlıdır (Kanıt düzeyi yük-
sek/I, Güçlü öneri/A).

2. Spinal stenoz tedavisinde NSAID, nöropatik ağrı 
ilaçları ve opioitlerin monoterapi olarak kullanılma-
sı yönünde düşük derecede kanıt vardır. Bu tedaviler 
dikkatle düşünerek kullanılmalı ve hastaya ait risk ve 
faydalar dengelenmelidir (Kanıt düzeyi yüksek/I, 
Zayıf öneri/D).

3. Nörojenik klaudikasyon ve spinal stenoz tedavisi 
için, aksiyal korse kullanımını destekleyen çok az 
kanıt vardır. İnstabilite şüphesi varsa, spinal segment 
hareketine bağlı nörojenik klaudikasyon tedavisinde 
korse faydalı olabilir (Kanıt düzeyi orta/II, Zayıf 
öneri/C).

4. Semptomatik lomber spinal stenoz yönetiminde, mi-
nimal invazif tedavi stratejileri açısından çok sayıda 
kanıt vardır. Rahatlamanın şiddeti ve süresine bağlı 
olarak, bu tedavi seçenekleri tekrarlanabilir veya cer-
rahi tedavi yöntemlerine geçilir (Kanıt düzeyi orta/
II, Orta derece öneri/B).

5. Spinal girişimsel tedavilerin uygulanması sırasında, 
belirli antikoagülan önerilerine uyulması ve olası 
hasarı tespit etmek için hastanın tepki verebilecek 
durumda tutulması veya uygun nörololojik monitö-
rizasyon kullanılması çok önemlidir (Kanıt düzeyi 
orta/II, Güçlü öneri/A).

4. Lomber spinal stenoz tedavisi için spinal manüplas-
yon lehine veya aleyhine öneride bulunmak için ye-
terli kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

5. Epidural steroid enjeksiyonlarda, ilacın hedefe daha 
iyi ulaşmasını sağlamak için kontrastlı floroskopi 
kullanılması önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri/A).

6. Nörojenik klaudikasyon veya radikülopatisi olan has-
talarda kısa dönem (2 hafta-6 ay) semptomatik rahat-
lama için, interlaminar epidural steroid enjeksiyonu 
önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

7. Lomber spinal stenoza bağlı radikülopati veya nöro-
jenik intermitan klaudikasyonu olan hastalarda, orta 
vade (3-36 ay) ağrı kontrolü için görüntüleme reh-
berliğinde transforaminal epidural steroid enjeksiyo-
nu ile multiple enjeksiyon protokolü önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

8. Lomber spinal stenozlu hastalarda lumbosakral kor-
senin, yürüme mesafesini artırdığı ve ağrıyı azalttı-
ğı düşünülmektedir. Korse çıkarıldığında kazanılan 
faydanın sürdüğüne dair kanıt yoktur (Kanıt düzeyi 
orta, Orta derece öneri/B).

9. Lomber spinal stenozlu hastalarda traksiyon, elekt-
rik stimülasyon, transkutanöz elektrik stimülasyonu 
lehine veya aleyhine öneride bulunmak için yeterli 
kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

10. Lomber spinal stenozlu hastalarda, akupunktur lehi-
ne veya aleyhine öneride bulunmak için yeterli kanıt 
yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

11. Tıbbi/girişimsel tedavilerin, dejeneratif lomber spi-
nal stenozlu hastalarda uzun dönem (2-10 yıl) fayda 
göstereceği düşünülebilir ve hastaların önemli bir 
kısmında sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

Kanıt: Floroskopi rehberliğinde yapılmayan kaudal 
epidural enjeksiyonlarda iğnenin hedefte olmama oranı 
%25-53 arasındadır. Aynı oran interlaminar enjeksiyon 
için %17-30’dur (16-18).

Tek seans interlaminar epidural steroid enjeksiyon-
ları çalışmaya göre farklılık göstermekle birlikte 1-6 ay 
arasında etkin olabilmektedir. Daha uzun süreli takip-
lerde plaseboya göre fark saptanmamıştır. Ancak stenoza 
bağlı radiküler ağrısı olanlarda uzun dönemli düzelme 
gözlenebilmektedir (19-22).

Multiple enjeksiyon protokolü, hastanın semptom-
larından bağımsız olarak 24 saat veya 1 hafta ara ile ti-
pik olarak 3 kez yapılan seri enjeksiyonlardan farklı bir 
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Diğer Rehberlerin Önerileri

WVSIPP (2019) (2)

1. Başarı oranını ve güvenliği artırmak, başarısızlığı 
azaltmak için, mümkünse MR görüntülerinin direkt 
veya indirekt cerrahi dekompresyonu gerçekleştire-
cek hekim tarafından değerlendirilmesi kritik öneme 
sahiptir (Kanıt düzeyi orta/II, Zayıf öneri/C).

2. Perkütan görüntü-rehberliğinde lomber dekompres-
yon (Percutaneous image-guided lomber decomp-
ression: PLID) için mevcut literatürün sistemik göz-
den geçirilmesi sonucunda, çalışma grubu United 
States Preventative Services Task Force (USPSTF) 
kriterlerine göre, birinci derece kanıt için yeterli des-
tek bulunduğunu belirlemiştir. Centers for Medica-
re and Medicaid Services’den geri ödeme onayının 
alınmasını sağlayan her iki karşılaştırılabilir prospek-
tif çalışma da birinci seviyedir (USPSTF kriterleri). 
Tüm randomize kontrollü çalışmalar PLID’yi açık 
dekompresyon ile değil, lomber epidural steroid en-
jeksiyon ile karşılaştırmaktadır (Kanıt düzeyi yük-
sek/I, Güçlü öneri/A).

3. Girişimsel ağrı uzmanları veya girişimsel radyolog-
lar tarafından yerleştirilen Speysırlar (aralayıcı) için 
mevcut literatürün sistemik gözden geçirilmesi so-
nucunda, çalışma grubu USPSTF kriterlerine göre 
birinci derece kanıt için yeterli destek bulunduğunu 
belirlemiştir (Kanıt düzeyi yüksek/I, Orta derece 
öneri/B).

Editör notu: 2020 yılında WFNS spinal komitenin 
yaptığı toplantıda, lomber spinal stenoz (LSS) için vardı-
ğı konservatif ve girişimsel yöntemlerdeki bazı konsen-
suslar;

1. En az 3 hafta konservatif ve fizik tedavi uygulamaları 
yapılması,

2. Konservatif tedaviden yaklaşık 3 ay yanıt alınamayan 
hastalarda cerrahi düşünülmesi,

3. Epidural enjeksiyonların kısa/orta sürelerle faydalı 
olabileceği konusunda konsensusa varmış,

4. Faset enjeksiyonları konusunda konsensus olmamış-
tır (LSS1).

LSS1.Fornari M, Robertson SC, Pereira P, Zileli M, 
et al. Conservative treatment and percutaneous pain re-
lief techniques in patients with lumbar spinal stenosis: 
WFNS Spine Committee Recommandations.

World Neurosurgery 2020; 7: 100079.

■ CERRAHİ TEDAVİ

Öneriler

1. Orta ila ağır derecede semptomları olan lomber spi-
nal stenoz hastalarında, dekompresif cerrahinin so-
nucu iyileştireceği öne sürülmektedir (Kanıt düzeyi 
orta, orta derece öneri/B).

2. Orta şiddette lomber spinal stenoz semptomları olan 
hastalarda, tıbbi/girişimsel tedaviler düşünülebilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

3. Güvenilir kanıt yokluğunda, çalışma grubunun görü-
şüne göre hafif şiddette lomber spinal stenoz semp-
tomları olan hastalarda, tıbbi/girişimsel tedaviler dü-
şünülebilir (Grup konsensusu).

4. Lomber spinal stenozlu hastalarda, interspinöz pro-
çes ayrıştırıcı konulması lehine veya aleyhine öneride 
bulunmak için yeterli kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

5. İnstabilite olmadan bacak ağırlıklı semptomları olan 
hastalarda, tek başına dekompresyon önerilir (Kanıt 
düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

6. Dejeneratif lomber spinal stenozda cerrahi tedavinin, 
uzun dönem (4 yıl üzeri) fayda göstereceği öne sü-
rülebilir ve hastaların büyük çoğunluğunda sonuçları 
iyileştirdiği gösterilmiştir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri/C).

7. 75 yaşından büyük lomber spinal stenozlu hastalarda, 
cerrahi dekompresyon düşünülebilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri/C).

Kanıt: Yapılan birçok çalışmada dekompresif cerra-
hi ile cerrahi gerektirecek şiddette lomber stenozu olan 
hastaların semptomlarında rahatlama olduğu, ancak 
rezidü semptomların kalabildiği bulunmuştur (28,29). 
Ancak bazı çalışmalarda bu düzelmenin tıbbi/girişimsel 
tedavilerle elde edilene benzer olduğu saptanmıştır (30).

Lomber spinal stenozlu hastalarda instabilite yoksa 
dekompresyon ve füzyon ile sadece dekompresyon cer-
rahisinin sonuçları arasında anlamlı fark yoktur (31,32).

Lomber spinal stenoz hastalarında cerrahi ile 4 yılda 
%62-84 arasında iyi-mükemmel sonuçlar alınmaktadır 

(26,33). Bu oranlar 10-12 yıllık süre için %30-72 arasın-
da değişmektedir (34-36).

Cerrahi tedavi için ileri yaş bir kontrendikasyon de-
ğildir. Cerrahi tedavi ile >74 yaş hastalarda 65-74 yaşın-
daki hastalarla benzer sonuçlar elde edilmiş ve benzer 
komplikasyon oranları saptanmıştır (37,38).
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5. MR’da 1,5 mm’den fazla faset eklem efüzyonu, deje-
neratif lomber spondilolistezis olabileceğine işaret 
eder. Ayakta lateral direkt grafiler de dâhil olmak 
üzere, dejeneratif lomber spondilolistezis için ek de-
ğerlendirmeler önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta de-
rece öneri).

6. Dejeneratif lomber spondilolistezis tanısı için, oturur 
pozisyonda MR lehine veya aleyhine öneride bulun-
maya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri 
yok).

7. Dejeneratif lomber spondilolistezis ve stenozlu has-
talarda, dural kese kesitsel alanını değerlendirmek 
için aksiyal yüklenmeli MR kullanılması lehine veya 
aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur 
(Kanıt yetersiz, Öneri yok).

8. Özellikle MR için kontrendikasyonu olan dejeneratif 
lomber spondilolistezis hastalarında, spinal stenozu 
değerlendirmek için düz miyelografi veya BT miye-
lografi yararlı tetkiklerdir (Kanıt düzeyi orta, Orta 
derece öneri).

9. Dejeneratif lomber spondilolistezis ve bununla ilişkili 
spinal stenozu olup, MR’ın kontrendike olduğu veya 
yeterli bilgi sağlayamadığı hastalarda spinal kanalın 
anatomik darlığını veya sinir kökü basısını tespit et-
mek için en uygun test olarak BT miyelografi önerilir 
(Grup konsensusu).

10. İnstabiliteyi tanımlayan uniform referans standartlar 
olmadığından, dejeneratif lomber spondilolistezis 
hastalarında statik veya dinamik deformite ile tutar-
lı, en uygun tanısal veya fizik muayene testi yönünde 
öneride bulunmaya yetecek kadar kanıt yoktur (Ka-
nıt yetersiz, Öneri yok).

11. Statik ve dinamik spondilolistezisi ayırt etmek için, 
evrensel olarak kabul görmüş bir yöntem yoktur. İns-
tabiliteyi değerlendirmek için, birçok çalışma -ayakta 
veya yan yatar pozisyonda-lateral fleksiyon ekstansi-
yon grafilerini kullanmaktadır, fakat instabilite tanı-
mı çok fazla değişkenlik göstermektedir (Kanıt ye-
tersiz, Öneri yok).

12. Dejeneratif lomber spondilolistezis tanısında dina-
mik MR ve dinamik BT miyelografi lehine veya aley-
hine öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt 
yetersiz, Öneri yok).

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “lomber”, 
“spine”, “spondylolysis” ve “spondylolysthesis” anahtar 
kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan literatürler, bi-
limsel metodoloji içeren rehberler, konsensus metinleri, 
farklı dernek ve kuruluşların danışma kurullarının üye-
leri için hazırladıkları metinler ve sistematik tarama ve 
meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk değerlen-
dirme sonucu kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda 
belirtilen kurumların hazırladığı rehberler seçilmiştir:

1. North American Spine Society (NASS) (2015) (1)

2. American Association of Neurological Surgeons 
(AANS) (2014) (2)

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ TANIM

Öneriler

1. Spondilolistezis, vertebra halkasında bozulma veya 
defekt olmadan, dejeneratif değişikliklere bağlı ola-
rak bir vertebranın komşu vertebra üzerinde edinsel 
olarak anteriora yer değiştirmesi olarak tanımlanabi-
lir (Grup konsensusu).

■ TANI

Öneriler

1. Doğru öykü alınması ve fizik muayene, dejeneratif 
lomber spondilolistezis tanı ve tedavisi için önemli-
dir (Grup konsensusu).

2. Dejeneratif lomber spondilolistezisi saptamak için en 
uygun, noninvazif test lateral direkt grafidir (Kanıt 
düzeyi orta, Orta dereceli öneri).

3. Güvenilir kanıt yokluğunda, çalışma grubuna göre 
mümkünse ayakta lateral direkt grafi çekilmelidir 
(Grup konsensusu).

4. Dejeneratif lomber spondilolistezise eşlik eden ste-
nozu saptamak için, en uygun noninvazif test MR’dır 
(Grup konsensusu).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Sinan BAHADIR

Dejeneratif Lomber Spondilolistezis İçin Öneriler
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3. Semptomatik dejeneratif lomber spondilolistezis has-
talarında klinik sonuçları iyileştirmek için, tek başı-
na dekompresyona kıyasla, cerrahi dekompresyon 
ve füzyon önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri).

4. Semptomatik, tek seviyeli, düşük dereceli (<%20) ve 
lateral foraminal stenozun eşlik etmediği dejeneratif 
spondilolisteziste, orta hat yapıları korunarak yapılan 
dekompresyon, dekompresyon ve füzyonla benzer 
sonuçlara sahiptir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri).

5. Tek seviye dejeneratif lomber spondilolisteziste, 
fonksiyonel sonuçları iyileştirmek için tıbbi/girişim-
sel tedavilere kıyasla, cerrahi dekompresyon ve füz-
yon (enstrümantasyon ile veya tek başına) önerilir 
(Kanıt düzeyi orta, orta derece öneri).

6. Çok seviyeli dejeneratif lomber spondilolistezis te-
davisinde, tıbbi/girişimsel tedavilere kıyasla cerrahi 
dekompresyon ve füzyon (enstrümantasyon ile veya 
tek başına) lehine veya aleyhine öneride bulunmaya 
yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

7. Semptomatik spinal stenoz ve dejeneratif lomber 
spondilolistezis hastalarında, füzyon oranını artır-
mak için enstrümantasyon eklenmesi önerilir (Kanıt 
düzeyi orta, Orta derece öneri).

8. Semptomatik spinal stenoz ve dejeneratif lomber 
spondilolistezis hastalarında klinik sonuçları iyileş-
tirmek için enstrümantasyon eklenmesi önerilmez 
(Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri).

9. Dejeneratif lomber spondilolistezis tedavisinde, de-
kompresyon ve posterolateral füzyon veya 360˚ füz-
yon lehine veya aleyhine öneride bulunmaya yetecek 
kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

10. Dejeneratif lomber spondilolistezis tedavisinde, tıb-
bi/girişimsel tedavilere kıyasla interspinöz speysır(a-
yırıcı) etkinliği lehine veya aleyhine öneride bulun-
mak için yetersiz ve çelişkili kanıtlar mevcuttur (Ka-
nıt yetersiz, Öneri yok).

11. Dejeneratif lomber spondilolistezis tedavisinde, füz-
yonla birlikte redüksiyon yapılması lehine veya aley-
hine öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt 
yetersiz, Öneri yok).

12. Dejeneratif lomber spondilolistezis olan ve postero-
lateral füzyon yapılan hastalarda, otojen kemik grefti 
veya kemik grefti analogları kullanılması lehine veya 
aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur 
(Kanıt yetersiz, Öneri yok).

Kanıt: Anteroinferior disk yüksekliği ve lomber in-
deks, dejeneratif lomber spondilolistezis açısından pre-
dispozan risk faktörleridir (3). Spinal stenoz hastalarına 
kıyasla dejeneratif spondilolistezis kadınlarda, yaşlılarda 
daha fazladır, daha depresiftirler, disabilite seviyeleri 
benzerdir, kalp ve bağırsak problemleri daha azdır4. De-
jeneratif lomber spondilolisteziste nonspesifik bel ağrısı, 
radiküler semptomun eşlik etmediği kronik bel ağrısı, 
bel ağrısıyla birlikte veya tek başına radiküler semptom-
lar, radiküler semptomlar ve nörolojik defisit birlikteliği 
ve intermitan kladikasyon olabilir (5,6).

Dejeneratif spondilolistezis tanısı için direkt grafi, 
dinamik grafi, miyelografi, BT miyelografi ve MR etkin-
liği gösterilmiş yöntemlerdir (5-7). Ayakta ve yan yatar 
pozisyonda alınan direkt grafiler, sagital translasyonu 
fleksiyon ekstansiyon grafilerinden daha iyi göstermek-
tedir, ancak ayakta fleksiyon ekstansiyon grafileri sagi-
tal rotasyonu göstermede ve instabiliteyi hakkında fikir 
verme konusunda daha başarılıdır (8,9). Retrospektif 
bir çalışmada MR’da 1,5 mm üzeri faset eklem efüzyonu 
varlığının, ayakta direkt lateral grafide spondilolistezis 
ile körele olduğu ve efüzyon miktar arttıkça dejeneratif 
spondilolistezis olasılığının arttığı saptanmıştır (10,11). 

■ TIBBİ/GİRİŞİMSEL TEDAVİ

Öneriler

1. Dejeneratif lomber spondilolisteziste, stenoza bağlı 
radiküler semptomlar ön plana çıktığında, tıbbi/gi-
rişimsel tedaviler mantıksal olarak semptomatik de-
jeneratif lomber stenoz tedavisi ile benzer olmalıdır 
(Grup konsensusu).

2. Dejeneratif lomber spondilolistezis tedavisinde en-
jeksiyonların kullanılması lehine veya aleyhine öne-
ride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, 
Öneri yok).

■ CERRAHİ TEDAVİ

Öneriler

1. Düşük dereceli dejeneratif lomber spondilolistezisi 
ve bununla ilişkili semptomatik spinal stenozu olan, 
tıbbi/girişimsel tedavilere dirençli hastaların tedavi-
sinde direkt cerrahi dekompresyon değerlendirilebi-
lir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

2. Düşük dereceli dejeneratif lomber spondilolistezisi 
ve bununla ilişkili semptomatik spinal stenozu olan, 
tıbbi/girişimsel tedavilere dirençli hastaların teda-
visinde indirekt cerrahi dekompresyon lehine veya 
aleyhine öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur 
(Kanıt yetersiz, Öneri yok).
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Dinamik stabilizasyon, unilateral yaklaşımla bilateral 
dekompresyon, posterolateral füzyon gibi çeşitli cerrahi 
yöntemler uzun dönemde (4-10 yıl) tatmin edici sonuç-
lara sahiptir (21-23).

Diğer Rehberlerin Önerileri

AANS (2014) (2);

1. Cerrahi tedavi isteyen dejeneratif spondilolistezis 
hastalarında, cerrahi dekompresyon ve füzyon semp-
tomatik stenoz için etkili bir tedavi alternatifidir (Ka-
nıt düzeyi orta, Orta derece öneri).

2. Standart bir füzyon tekniğini önermek için yeterli 
kanıt olmamakla birlikte, komplikasyon riskini mini-
mumda tutarken füzyon potansiyelini maksimumda 
tutmak için optimal stratejiyi belirlerken, hastanın 
anatomisi, beklentileri, endişeleri ve cerrahın tecrü-
besi karar verme sürecinde göz önüne alınmalıdır 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri).
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13. Gerek minimal invazif teknikler gerekse açık dekom-
presyon ve füzyon (enstrümantasyon ile veya tek ba-
şına) anlamlı derecede iyi klinik sonuçlara sahiptir, 
ancak hangi tekniğin daha iyi olduğuna dair çelişkili 
kanıtlar mevcuttur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

14. Dejeneratif lomber spondilolistezis hastalarının teda-
visinde, uzun dönem tatmin edici sonuçlar için de-
kompresyon ve füzyon kullanılabilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri).

15. Dejeneratif lomber spondilolistezis hastalarında, 
non-organik ağrı şemalarının tedavi sonucu/prognoz 
üzerine etkisi lehine veya aleyhine öneride bulunma-
ya yetecek kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

16. Dejeneratif lomber spondilolistezis nedeniyle tedavi 
alan hastalarda yaş ve komorbiditenin, hasta sonuç-
larına etkisi açısından öneride bulunmaya yetecek 
kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

17. Dejeneratif lomber spondilolistezis hastalarında 
semptom süresinin, tedavi sonuçlarına etkisi açısın-
dan öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Kanıt 
yetersiz, Öneri yok).

18. Dejeneratif lomber spondilolistezis hastalarında obe-
zitenin (BMI 30 üzeri) tedavi sonuçlarına etkisi açı-
sından öneride bulunmaya yetecek kanıt yoktur (Ka-
nıt yetersiz, Öneri yok).

19. Dejeneratif lomber spondilolistezis tedavisinde, mi-
nimal invazif cerahi girişimlerin geleneksel açık cer-
rahi yöntemlere kıyasla kost efektif olduğu yönünde 
veya aleyhinde açısından öneride bulunmaya yetecek 
kanıt yoktur (Kanıt yetersiz, Öneri yok).

Kanıt: Tıbbi/girişimsel tedavilere yanıt vermeyen de-
jeneratif lomber spondilolistezis hastalarında unilateral 
yaklaşımla bilateral dekompresyon ve dekompresif lami-
noplasti güvenli ve etkili birer cerrahi tedavi yöntemidir 

(12,13). %20’den az miktardaki spondilolistezislerde de-
kompresyon ve füzyon ile tek başına dekompresyon so-
nuçları benzerdir. Ancak kayma miktarı %20’yi aştığında 
posterior dekompresyon ve pedikül vidaları ile füzyon 
tercih edilebilir (14,15). Tek seviye dejeneratif lomber 
spondilolistezis hastalarında gerek füzyonla birlikte ge-
rekse tek başına dekompresyon yapılan hastalar kon-
servatif takip edilenlere göre daha fazla iyileşme göster-
mektedir (12,16). Dekompresyona füzyon eklenmesinin 
daha yüksek oranda füzyon oranları ile sonuçlanmakta-
dır (17,18). Ancak her iki yöntem arasında yürüme me-
safesinde sübjektif artma dışında anlamlı klinik farklılık 
saptanmamıştır (17,19,20).
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Kanıt: OKK’lı hastalara çekilen ve raporlanan direkt 
grafilerin sadece 3’ünde OKK tanımlanmıştır (5,6). Di-
rekt grafinin sensitivitesi %1,4 olarak hesaplanmıştır. 
Öte yandan, BT ile tüm OKK’ların tespit edilebildiği an-
laşılmış ve sensitivitesi %100 olarak hesaplanmıştır (1).

OKK’lı hastaların çoğu MR ile incelenmemiştir. MR 
çekilmiş olanların az bir kısmında tektoryal membran 
hasarı, prevertebral ve nuchal ligaman ödemi ve kana-
ması gibi ligaman hasarları ve hatta kırığın kendisi gö-
rülebilmiştir (1).

Bilinç değişikliği, oksipital ağrı ve/veya hassasiyet, 
kraniyoservikal hareketlerde kısıtlılık, alt kranyal sinir 
parezisi ve nörolojik defisit proksimal spinal kord hasarı 
açısından uyarıcı olmalı ve OKK’yi ekarte etmek için BT 
çekilmelidir (1).

■ TEDAVİ

Öneri

1. Tüm OKK tiplerinde eksternal immobilizasyon öne-
rilir. Bilateral OKK’ler için daha sıkı immobilizasyon 
sağlayan halo önerilir (Zayıf öneri/III).

2. Atlantooksipital ligamentöz hasar veya instabilite ka-
nıtı varsa, halo veya oksipitoservikal immobilizasyon 
önerilir (Zayıf öneri/III).

Kanıt: Özellikle tedavi edilmeyenlerde olmak üzere 
OKK’lı hastalarda, tüm kırık tiplerinde ilerleyen dönem-
lerde alt kranyal sinir parezileri görülebilir (7). Eksternal 
servikal immobilizasyon (servikal korse veya halo) ile 
çoğu OKK vakasında (bilateral olanlar dâhil) alt krani-
al sinir parezilerinde düzelme sağlanmıştır (8-11). Eşlik 
eden atlantoaksiyal kırıklarda, kraniyoservikal dizilimin 
bozulması durumunda, ligamentöz instabilitenin eşlik 
ettiği deplase fragman varlığında internal fiksasyon ve 
füzyon kullanılmış, beyinsapı basısı varlığında dekomp-
resyon da eklenmiştir (12-14).

Eksternal servikal immobilizasyon (servikal korse 
veya halo) hemen hemen tüm OKK vakalarında kemik-
lerde yeterli kaynama/iyileşme ve alt kranial sinir pa-
rezilerinde düzelme sağlamaktadır. İzole bilateral OKK 
vakalarında daha rijit eksternal immobilizasyon uygu-
lanması önerilir. Eşlik eden oksipitoatlantal hasar varlı-

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “occipital”, 
“condyle” ve “fracture” anahtar kelimeleriyle arama ya-
pılmıştır. Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji içeren 
rehberler, konsensus metinleri, farklı dernek ve kuru-
luşların danışma kurullarının üyeleri için hazırladıkları 
metinler ve sistematik tarama ve meta analizler şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Değerlendirme sonucunda arama kri-
terlerine uygun bir rehber ve bir sistematik tarama bu-
lunmuştur:

1. American Association of Neurological Surgeons 
(2013) (1)

2. Mushabi et al (2018) (2)

Bu rehberler arasından daha az güncel olmakla bera-
ber, sistematik taramada yeni bir öneri olmadığından ve 
daha fazla detaya sahip olduğundan 2013 yılına ait reh-
ber seçilmiş ve kullanılmasına karar verilmiştir. 

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ RİSK FAKTÖRLERİ

Oksipital kondil kırığına sebep olan yaralanmalar 
trafik kazaları, düşme ve bisiklet-motorlu taşıt çarpışma-
sı gibi yüksek enerjili künt travmalar sonucunda olmak-
tadır. Kırıkların sınıflaması için Anderson & Montesano 
veya Tuli sınıflaması kullanılmaktadır (3,4).

■ TANI

Travma hastalarında doğru tanı hayati önem taşır. 
Oksipital kondil kırıklarında (OKK) klinik bulgular 
değişken olup oksipital hassasiyet hastaların çoğunda 
mevcuttur. Hastaların yaklaşık 3’te birinde nörolojik de-
fisit yokken, 3’te birinde bilinç değişikliği, kalanında ise 
nörolojik defisit mevcuttur.

Öneri

1. Oksipital kondil kırığı tanısı için BT önerilir (Orta 
derece öneri/II).

2. Kraniyoservikal ligamanların değerlendirilmesi için 
MRG önerilir (Zayıf öneri/III).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Bülent ÖNAL

Oksipital Kondil Kırıkları İçin Öneriler



40

Spinal ve Periferik Sinir Rehberleri
Oksipital Kondil Kırıkları İçin Öneriler

6. Wani MA, Tandon PN, Banerji AK, Bhatia R. Collet-Sicard 
syndrome resulting from closed head injury: case report. The 
Journal of trauma. 1991;31(10):1437-1439.

7. Urculo E, Arrazola M, Arrazola M, Jr., Riu I, Moyua A. 
Delayed glossopharyngeal and vagus nerve paralysis 
following occipital condyle fracture. Case report. Journal of 
neurosurgery. 1996;84(3):522-525.

8. Bozboga M, Unal F, Hepgul K, Izgi N, Turantan MI, Turker 
K. Fracture of the occipital condyle. Case report. Spine. 
1992;17(9):1119-1121.

9. Legros B, Fournier P, Chiaroni P, Ritz O, Fusciardi J. Basal 
fracture of the skull and lower (IX, X, XI, XII) cranial 
nerves palsy: four case reports including two fractures of the 
occipital condyle--a literature review. The Journal of trauma. 
2000;48(2):342-348.

10. Wasserberg J, Bartlett RJ. Occipital condyle fractures 
diagnosed by high-definition CT and coronal reconstructions. 
Neuroradiology. 1995;37(5):370-373.

11. Capuano C, Costagliola C, Shamsaldin M, Maleci A, Di 
Lorenzo N. Occipital condyle fractures: a hidden nosologic 
entity. An experience with 10 cases. Acta neurochirurgica. 
2004;146(8):779-784.

12. Hanson JA, Deliganis AV, Baxter AB, et al. Radiologic and 
clinical spectrum of occipital condyle fractures: retrospective 
review of 107 consecutive fractures in 95 patients. AJR 
American journal of roentgenology. 2002;178(5):1261-1268.

13. Maserati MB, Stephens B, Zohny Z, et al. Occipital condyle 
fractures: clinical decision rule and surgical management. 
Journal of neurosurgery Spine. 2009;11(4):388-395.

14. Maughan PH, Horn EM, Theodore N, Feiz-Erfan I, Sonntag 
VK. Avulsion fracture of the foramen magnum treated with 
occiput-to-c1 fusion: technical case report. Neurosurgery. 
2005;57(3):E600; discussion E600.

ğında, OKK tedavisinde unilateral veya bilateral olması-
na bakılmadan -hasarın derecesine göre- cerrahi stabi-
lizasyon (oksipitoservikal internal fiksasyon ve füzyon) 
veya halo kullanılabilir (1).

Diğer rehberlerin önerileri:

Musbahi (2018) (2);

Öneriler

Eksternal servikal immobilizasyon süresi 3 ay olma-
lıdır.

■ KAYNAKLAR
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fractures. Neurosurgery. 2013;72 Suppl 2:106-113.
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AM, Montgomery AS. Immobilisation in occipital condyle 
fractures: A systematic review. Clinical neurology and 
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3. Anderson PA, Montesano PX. Morphology and treatment of 
occipital condyle fractures. Spine. 1988;13(7):731-736.

4. Tuli S, Tator CH, Fehlings MG, Mackay M. Occipital condyle 
fractures. Neurosurgery. 1997;41(2):368-376; discussion 376-
367.

5. Jones DN, Knox AM, Sage MR. Traumatic avulsion fracture 
of the occipital condyles and clivus with associated unilateral 
atlantooccipital distraction. AJNR American journal of 
neuroradiology. 1990;11(6):1181-1183.
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6. Penetran travmalı hastalarda, gecikmiş resusitasyona 
bağlı mortalitede artışa sebep olduğundan, spinal im-
mobilizasyon önerilmez (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/III).

Kanıt: Potansiyel servikal omurga yaralanması olan 
hastaların ilk müdahalesindeki esas konu, yaralanmış 
omurgadaki patolojik hareketin nörolojik fonksiyonları 
bozma ihtimalidir. Son 30 yılda acil servislere getirilen 
spinal kord yaralanmalı hastaların nörolojik durumun-
da belirgin iyileşme olmuştur. 1970’lerde hastaların çoğu 
komplet nörolojik lezyonlar ile spinal travma merkez-
lerine gelirken, 1980’lerden sonra hastaların çoğu in-
komplet lezyonlarla gelmeye başlamıştır (18).

Yakın zamanda, travmatik servikal omurga yaralan-
ması hasarı düşük ihtimal olan hastalarda spinal im-
mobilizasyon yapılması tartışılmaya başlanmıştır. Olay 
yerindeki her hastanın spinal immobilizasyona ihtiyaç 
duyması çok olası değildir. Bazı yazarlar, hastane ön-
cesinde hasta seçimi için triaj sistemi geliştirmişlerdir 
(19,20).

Hastane öncesi dönemde potansiyel omurga yaralan-
malı hastaların immobilizasyonu için pek çok cihaz ge-
liştirilmiştir, ancak optimum cihaz henüz tanımlanma-
mıştır. Önerilen sistemler travma tahtası, sert servikal 
korse, yan destekler ve hastayla birlikte bunları travma 
tahtasına tespit etmek için bant veya kayışlardır (21).

■ KLİNİK DEĞERLENDİRME

Öneriler

1. Akut spinal kord yaralanmalı hastaların değerlen-
dirilmesi ve tedavisiyle ilgili klinisyenler için tercih 
edilecek nörolojik değerlendirme aracı olarak, Ame-
rican Spinal Injury Association (ASIA) spinal kord 
yaralanması nörolojik ve fonksiyonel sınıflandırma 
standartları önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri/II).

2. Spinal kord yaralanmalı hastaların değerlendirilme-
si, tedavisi ve takibi ile ilgili klinisyenler için tercih 
edilecek fonksiyonel sonlanım değerlendirme aracı 
olarak, spinal kord bağımsızlık ölçeği 3 (Spinal Cord 
Independence Measure III) önerilir (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri/I).

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Em-
bace arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based re-
commendation’, ‘guidelines’ kelimeleriyle birlikte ‘cervi-
cal spine’, ‘spine’, ‘trauma’, ‘injury’ ‘spinal trauma’, ‘spinal 
injury’ anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan 
literatürler, bilimsel metodoloji içeren rehberler, konsen-
sus metinleri, farklı dernek ve kuruluşların danışma ku-
rullarının üyeleri için hazırladıkları metinler ve sistema-
tik tarama ve meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. 
Kriterlerimiz eşliğinde değerlendirmeler sonucu aşağıda 
belirtilen rehber seçilmiştir: 

1. American Association of Neurological Surgeons/
Congress of Neurological Surgeons (AANS/CNS) 
(2013) (1-17)

Konular ile ilgili rehberin önerileri paylaşılırken yazı-
lı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ İLK MÜDAHALE ve TRANSFER

Öneriler

1. Servikal omurga veya spinal kord yaralanması olan 
veya servikal spinal yaralanmaya sebep olabilecek 
yaralanma mekanizmasına sahip olan tüm travma 
hastalarına, spinal immobilizasyonu önerilir (Kanıt 
düzeyi orta, Orta derece öneri/II).

2. Potansiyel spinal yaralanması olan hastalara, olay ye-
rinde tecrübeli acil tıp hizmetleri personeli tarafın-
dan triaj uygulanarak immobilizasyon ihtiyacının be-
lirlenmesi önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri/II).

3. Uyanık, intoksikasyonu olmayan, ağrısız, anormal 
motor veya duyu muayenesi olmayan, genel değer-
lendirmesini etkileyebilecek başka bir yaralanması 
olmayan travma hastalarında, immobilizasyon öne-
rilmez (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/II).

4. Sert servikal boyunluk ve travma tahtasına konulan 
destek blokları ile sabitleme, servikal omurga hare-
ketini kısıtlamada etkilidir ve önerilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri/III).

5. Uzun süredir kullanılmakta olan kum torbaları ve 
bant ile omurga immobilizasyonu yetersizdir ve öne-
rilmez (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).
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2. Bilinci açık, semptomatik hastada servikal omurga-
nın yüksek kaliteli BT ile görüntülenmesi önerilir. 
Yüksek kaliteli servikal BT mevcut ise, 3 yönlü direkt 
grafi çekilmesi önerilmez. Yüksek kaliteli servikal BT 
mevcut değil ise 3 yönlü direkt grafi (anteroposterior, 
lateral, odontoid) önerilir. Direkt grafilerde şüpheli 
veya detaylı görüntülenemeyen bölgeler için bulgular 
BT ile desteklenmelidir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri/I).

3. Bilinci açık, boyun ağrısı veya hassasiyeti olan, ama 
yüksek kaliteli BT veya 3 yönlü direkt grafileri nor-
mal olan hastalarda asemptomatik olana kadar ser-
vikal immobilizasyona devam edilmesi düşünülebi-
lir. Normal ve yeterli dinamik fileksiyon-ekstansiyon 
grafileri görüldükten sonra veya yaralanmayı takiben 
48 saat içinde normal MR görüntüleri elde edildikten 
sonra veya tedavi eden klinisyenin takdiri ile servikal 
immobilizasyon sonlandırılabilir (Kanıt düzeyi za-
yıf, Zayıf öneri/III).

4. Bilinci kapalı veya değerlendirme yapılamayan has-
talarda yüksek kaliteli BT, ilk yapılması önerilen tet-
kiktir. Yüksek kaliteli servikal BT mevcut ise 3 yönlü 
direkt grafi çekilmesi önerilmez. Yüksek kaliteli ser-
vikal BT mevcut değil ise 3 yönlü direkt grafi (antero-
posterior, lateral, odontoid) önerilir. Direkt grafilerde 
şüpheli veya detaylı görüntülenemeyen bölgeler için 
bulgular BT ile desteklenmelidir (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri/I).

5. Klinik yaralanma şüphesi yüksek ancak yüksek kali-
teli BT tetkiki normal olan hastalarda, hastanın son-
raki yönetiminin spinal yaralanma tanısı ve tedavisi 
konusunda eğitimli uzmanlarca yapılması önerilir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/II).

6. Bilinci kapalı veya değerlendirme yapılamayan ve 
yüksek kaliteli BT veya 3 yönlü direkt grafileri nor-
mal olan hastalarda, asemptomatik olana kadar ser-
vikal immobilizasyona devam edilmesi düşünülebi-
lir. Yaralanmayı takiben 48 saat içinde normal MR 
görüntüleri elde edildikten sonra veya tedavi eden 
klinisyenin takdiri ile servikal immobilizasyon son-
landırılabilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

7. Bilinci kapalı veya değerlendirme yapılamayan, yük-
sek kaliteli BT görüntülemesi normal olan hastalarda 
dinamik görüntülemelerin katkısı çok azdır ve öne-
rilmez (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

Kanıt: AANS/CNS’nin 2002 rehberinde akut travma 
sonrasında bilinci açık asemptomatik hastalarda servikal 
görüntülemeye gerek olmadığı, diğer tüm hastalar için 
3 yönlü servikal direkt grafiler önerilmiştir (3). 2009’da 

3. Spinal kord yaralanmalı hastalarda ağrı şiddeti, fizik 
fonksiyonlar ve emosyonel fonksiyonlar dâhil ağrıyı 
değerlendirmek için, International Spinal Cord In-
jury Basic Pain Data Set önerilir (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri/I).

Kanıt: Spinal kord yaralanmalı hastaları değerlen-
dirmek için pek çok değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. 
Kapalı kafa travması, ilaç etkileri, mekanik ventilasyon 
ve psikolojik faktörler hastaların doğru şekilde değer-
lendirilmesini engelleyebilir ve ilk başvuru anındaki 
değerlendirmenin güvenirliğini azaltır (21). Spinal kord 
yaralanması sonrası fonksiyonel bozukluk, tek bir total 
ASIA motor skoru yerine ayrı ayrı alt ve üst ekstremite 
ASIA motor skorları kullanıldığında daha iyi tanımlana-
bilmektedir (22). Benzer şekilde ayrı ayrı alt ve üst eks-
tremite motor skorları prognozu öngörmede total ASIA 
motor skoruna göre daha az hata payına sahiptir (23). Bu 
potansiyel sorunlara rağmen, akut spinal kord yaralan-
malı yetişkin hastalarda ASIA hâlen en tutarlı, güvenilir 
ve geçerli skorlama sistemidir.

Spinal Cord Independence Measure (SCIM) spesifik 
olarak spinal kord patolojisi olan hastalar için geliştiril-
miştir (24). Son versiyonu olan SCIM III üzerinde detaylı 
şekilde çalışılmış ve spinal kord yaralanmalı hastalarda 
hem erken hem geç dönemde sensitif, spesifik, geçerli ve 
güvenilir olduğu bildirilmiştir (25,26).

Spinal kord yaralanması sonrasında ağrı sık görülür. 
Nosiseptif veya nöropatik olabilir. Ayrıca çeşitli psiko-
lojik ve psikososyal faktörlerden de etkilenebilir. Ağrıyı 
değerlendirmek için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. An-
cak sözel ağrı tanımlarının, spinal kord yaralanması ile 
ilişkili farklı türdeki ağrıları tanımlamak için kullanıl-
ması zordur (2). Benzer yaralanma ve semptomları olan 
hastalar aynı ağrıyı farklı şekilde tanımlayabilir. 2008’de 
geliştirilen International Spinal Cord Injury Basic Pain 
Data Set, farklı klinik senaryolarda, dillerde ve ülkelerde 
uygulanabilir şekilde tasarlanmıştır (27). Testin iç tutar-
lılığı mükemmel olarak saptanmıştır (28).

■ RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME

Öneriler

1. Bilinci açık, asemptomatik, boyun ağrısı veya hassasi-
yeti olmayan, nörolojik muayenesi normal olan, tam 
değerlendirmeyi engelleyecek bir durum olmayan, 
fonksiyonel hareketleri yapabilen hastalarda servikal 
omurganın radyolojik değerlendirilmesi önerilmez. 
Bu hastalarda servikal görüntüleme yapmaksızın im-
mobilizasyonun sonlandırılması önerilir (Kanıt dü-
zeyi yüksek, Güçlü öneri/I).
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hastada kapalı redüksiyon sonrası sonucu etkilemez 
ve bu nedenle redüksiyon öncesi MR kullanımı kesin 
değildir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

■ KARDİYOPULMONER YAKLAŞIM

Öneriler

1. Akut servikal kord yaralanmalı hastaların, yoğun 
bakım veya benzer şekilde monitörize izlenebileceği 
yerde takibi önerilir (Kanıt düzeyi zayıf, Zayıf öne-
ri/III).

2. Akut servikal kord yaralanması sonrasında kardi-
yovasküler disfonksiyon veya solunum yetmezliğini 
saptamak için, kardiyak, hemodinamik ve respiratuar 
izleme cihazlarının kullanılması önerilir (Kanıt dü-
zeyi düşük, Zayıf öneri/III).

3. Spinal kord yaralanmasında hipotansiyonun (sistolik 
kan basıncı 90mmHg altı) mümkün olduğunca ve 
hızlı bir şekilde düzeltilmesi önerilir önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

4. Akut spinal kord yaralanmasını takip eden 7 gün bo-
yunca, ortalama arteryel kan basıncının 85-90mmHg 
arasında tutulması önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri/III).

Kanıt: Özellikle servikal bölge olmak üzere, travma-
tik spinal kord yaralanmalarından sonra solunum yet-
mezliği ve kardiyovasküler disfonksiyon sıktır (40,41). 
İnsanlar üstünde henüz gösterilmemiş olsa da laboratuar 
çalışmaları hipotansiyonun akut spinal kord yaralanma-
sını takiben spinal kord kan akımı ve perfüzyonunu azal-
tarak sekonder hasara yol açtığını göstermiştir (42,43). 
Kan basıncının yakından takip edilip hızlı ve agresif vo-
lüm replasmanı ile takip edilmesi neticesinde nörolojik 
sonuçlarda iyileşme gözlenmektedir (44,45).

■ FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Öneriler

1. Akut spinal kord yaralanması tedavisi için metilpred-
nizolon (MP) verilmesi önerilmez. MP kullanmayı 
düşünen klinisyenlerin ilacın, bu uygulama için FDA 
onayı olmadığını bilmeleri gerekir. Akut spinal kord 
yaralanması durumunda MP’nin yararını gösteren 
birinci veya ikinci seviye tıbbi kanıt yoktur. Farklı 
üçüncü sınıf kanıtlar şans veya seçim biasına bağla-
nabilecek tutarsız etkiler bildirmektedir. Ancak, yük-
sek doz steroidlerin ölüm dâhil zararlı yan etkileri ol-
duğunu gösteren bir, iki ve üçüncü dereceden kanıt-
lar mevcuttur (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I).

Eastern Assoication for the Surgery of Trauma grubu ise 
BT’nin direkt grafilerden üstün olduğunu belirtmiştir. 
Ancak bu durum tanısaldan ziyade tedavi açısındandır 

(29). 2010’daki bir meta-analiz çalışmasında da nörolojik 
defisiti olmayan asemptomatik, hareket açıklığı tam olan 
hastalarda görüntülemeye gerek olmadan servikal im-
mobilizasyonun sonlandırılabileceği belirtilmiştir (30).

Yapılan birçok çalışmada akut travma sonrasında 
servikal omurganın değerlendirmesinde BT’nin direkt 
grafilerden daha sensitif ve spesifik olduğu gösterilmiştir 

(31-33). Ek olarak, BT görüntüleme –kısa vadede mali-
yeti daha fazla olsa da- direkt grafilere göre daha hızlı 
elde edilebilmekte ve ek görüntüleme ihtiyacını azalt-
maktadır (34,35).

Bilinci kapalı veya değerlendirme yapılamayan has-
talarda servikal omurganın değerlendirilmesi üzerine 
yoğun çalışmalar yapılmıştır. Yüksek kaliteli BT, bu hasta 
grubunda da direkt grafilerden daha doğru bilgi vermek-
tedir. Dinamik grafiler de güvenli olmakla beraber BT 
veya standart direkt grafilere önemli bir katkısı olma-
maktadır (36,37).

Çeşitli çalışmalarda MR ile BT’de görüntüleneme-
yen yaralanmalar ortaya konabilmişse de hâlen servi-
kal omurga instabilitesi veya ligamentöz yaralanma için 
altın standart görüntüleme yöntemi mevcut değildir 

(20,38,39).

■ SERVİKAL OMURGA KIRIK/
DİSLOKASYONLARININ ERKEN DÖNEM 
KAPALI REDÜKSİYONU

Öneriler

1. Bilinci açık hastada servikal anatomik diziliminin 
restore edilmesi amacıyla, servikal omurga kırık/
dislokasyonlarına kraniyoservikal traksiyon ile erken 
dönemde kapalı redüksiyon yapılması önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

2. Ayrıca rostral yaralanması olan hastalarda kapalı re-
düksiyon önerilmez (Kanıt düzeyi zayıf, Zayıf öne-
ri/III).

3. Servikal omurga kırık dislokasyonu olan hastaların, 
bozuk mental durum nedeniyle değerlendirilememe-
si durumunda veya başarısız kapalı redüksiyon son-
rası, anterior veya posterior cerrahi öncesinde MR 
ile değerlendirilmesi önerilir. Servikal omurga kırık 
dislokasyon hastalarında redüksiyon öncesi çekilecek 
MR, faset subluksasyon yaralanması olan hastaların 
1/3-1/2’sinde hasar görmüş veya herniye olmuş in-
tervertebral diskleri gösterir. Bu bulgular bilinci açık 
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Kanıt: Cerrahi tedavi edilmeyen atlanto-oksipital 
dislokasyonların yaklaşık yarısı kötüleşmektedir. Traksi-
yon uygulananlarda ise %10 oranında nörolojik kötüleş-
me görülmektedir. İnternal fiksasyon ve oksipitoservikal 
füzyon yapılan hastaların büyük çoğunluğunda ise dü-
zelme gözlenmektedir (7). 

■ YETİŞKİNLERDE İZOLE ATLAS 
KIRIKLARI

Öneriler

1. İzole atlas kırıklarının, kırığın tipine ve transvers at-
lantal ligamanın bütünlüğüne göre tedavi edilmesi 
önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

2. Transvers atlantal ligamanın sağlam olduğu izole 
atlas kırıklarında, servikal immobilizasyon önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

3. Transvers atlantal ligaman bütünlüğünün bozulduğu 
izole atlas kırıklarında servikal immobilizasyon veya 
cerrahi fiksasyon önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri/III).

Kanıt: Atlas kırıklarında üzerinde durulan nokta 
transvers atlantal ligaman bütünlüğüne atfedilen önem-
dir. Dickman ve arkadaşları, MR’da spence kuralına göre 
stabil olması beklenen hastalarda da ligaman hasarının 
olabildiğini bildirmiştir. Tedavinin MR bulgularına göre 
belirlenmesi önerilmiş, sadece ligaman hasarında erken 
cerrahi fiksasyon, avülsiyon kırığı durumunda ekster-
nal immobilizasyon önerilmiştir (49). Ancak MR öncesi 
dönemde pek çok atlas kırığı gerek servikal korse gerek 
halo ile başarılı şekilde tedavi edilmiştir (50,51).

■ YETİŞKİNLERDE İZOLE AKSİS KIRIKLARI

Odontoid Kırıkları

Öneriler

1. 50 yaş ve üstündeki hastalarda tip 2 odontoid kırık-
ları için, cerrahi stabilizasyon ve füzyonun değerlen-
dirilmesi önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece 
öneri/II).

2. Nondeplase tip 1, 2 ve 3 odontoid kırıklarında önce-
likle eksternal servikal immobilizasyon önerilir. Tip 
1 ve tip 3’e kıyasla tip 2’de daha az iyileşme oranları 
bildirilmiştir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

3. 5mm ve üstünde dens deplasmanı, kırıkta parçalan-
ma olan ve/veya eksternal immobilizasyon ile kırık 
dizilimi düzeltilemeyen tip 2 ve 3 odontoid kırıklarda 
cerrahi stabilizasyon ve füzyon önerilir (Kanıt düze-
yi düşük, Zayıf öneri/III).

2. Akut spinal kord yaralanması tedavisi için GM-1 
gangliozid verilmesi önerilmez (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri/I).

■ ATLANTO-OKSİPİTAL DİSLOKASYON 
YARALANMALARI

Tanı

Öneriler

1. Atlanto-oksipital dislokasyon şüphesi olan çocuk-
larda, kondil-C1 aralığının BT ile değerlendirilmesi 
önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I).

2. Klinik veya radyolojik olarak atlanto-oksipital dislo-
kasyon şüphesi varsa, kraniyoservikal bileşkenin BT 
ile değerlendirilmesi önerilir. BT’de kondil-C1 me-
safesi, pediatrik yaş grubunda, tüm radyodiagnostik 
parametreler içinde atlanto-oksipital dislokasyon açı-
sından en yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip pa-
rametredir. Kondil-C1 mesafesinin erişkinlerde kul-
lanımı bildirilmemiştir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/III).

3. Atlanto-oksipital dislokasyon için lateral direkt ser-
vikal grafi önerilir. Lateral grafide atlanto-okspitial 
dislokasyon için radyolojik ölçüm yapılacaksa basion 
aksial mesafesi-basion dental mesafesi önerilir. Ta-
nısal olmayan bir direkt grafide üst servikal bölgede 
prevertebral yumuşak doku şişliği varlığı atlanto-ok-
sipital dislokasyonu ekarte ettirmek için BT gerektirir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

Kanıt: Gerekli landmarklarin lateral grafide seçilebil-
diği atlanto-oksipital dislokasyon vakalarında basion ak-
sial mesafesi-basion dental mesafesi yüksek speisifiteye 
sahiptir ve lateral grafide bakılan parametreler içinde en 
güvenilir olanıdır (46,47). Öte yandan, koronal planda 
rekonstrükte edilmiş Servikal BT, atlanto-oksipital dis-
lokasyonu tespit etmede gerek sensitivite gerek spesifite 
açısından lateral grafilerdeki ölçümlerden üstündür (48).

Tedavi

Öneriler

1. Çeşitli yöntemlerden biri kullanılarak, internal fik-
sasyon ve füzyon ile tedavi önerilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri/III).

2. Atlanto-oksipital dislokasyonlu hastalarda traksiyon 
önerilmez. Traksiyon %10 oranında nörolojik kötü-
leşme ile ilişkilidir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öne-
ri/III).
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kırık diziliminin sağlanamadığı veya korunamadığı 
durumlarda cerrahi stabilizasyon ve füzyonun de-
ğerlendirilmesi önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/III).

2. Aksis cisim kırığında parçalanma varlığında verteb-
ral arter, olası yaralanma açısından değerlendirilme-
lidir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

Kanıt: Aksis cisim kırıkları çok çeşitlilik gösterdiği 
ve nispeten az görüldüğü için tedavileri tartışmalıdır. Li-
teratürde bildirilen vakaların çoğunda cerrahi dışı yön-
temlerle başarılı kaynama elde edilmiştir (57,65). Trans-
vers foramende kırık fragmanları olan cisim kırıklarında 
vertebral arter yaralanma riski artmaktadır (66).

■ YETİŞKİNLERDE AKUT KOMBİNE ATLAS 
ve AKSİS KIRIKLARI

Öneriler

1. Kombine atlas-aksis kırıklarında tedavi, temelde ak-
sis kırığının özelliklerine göre belirlenmesi önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

2. C1-C2 kombine kırıklarının çoğunda eksternal im-
mobilizasyon önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/III).

3. Atlantodental oranı 5mm ve üstünde olan C1-tip 2 
odontoid kırıkları ve C2-C3 açılanması 11° üstünde 
olan C1-asılmış adam kırıkları cerrahi stabilizasyon 
ve füzyon açısından değerlendirilmelidir (Kanıt dü-
zeyi düşük, Zayıf öneri/III).

Kanıt: C1-tip 2 odontoid kırıklarının tedavisinde 
traksiyonu takiben servikal immobilizasyon, servikal 
korse, halo, minerva, sternooksipital mandibular immo-
bilizer başarılı şekilde kullanılmıştır (67-70). İnstabil ola-
rak değerlendirilen kırıklar hem anterior hem posterior 
cerrahi stabilizasyon ve füzyon ile başarılı şekilde tedavi 
edilmiştir (69,71).

C1-asılmış adam kırığının birlikteliği de çoğu olguda 
eksternal immobilizasyon ile tedavi edilmiştir (10). Fiel-
ding ve arkadaşları C2-C3 açılanmasının 11° üstünde 
olan olguları instabil kabul etmiştir (72).

C1-tip 3 odontoid kırıkları ve C1-C2 cisim kırıkları 
eksternal immobilizasyon ile başarılı şekilde tedavi edil-
mektedir (10).

4. Cerrahi stabilizasyona karar verilirse, anterior veya 
posterior teknikler kullanılabilir (Kanıt düzeyi dü-
şük, Zayıf öneri/III).

Kanıt: Odontoid kırıkları için ilk ortaya atılan An-
derson-D’Alonso sınıflaması daha sonra Hadley tarafın-
dan modifiye edilmiştir (52,53).

Hiç tedavi uygulanmayan tip 2 ve 3 kırıklı hastalarda 
iyileşme ve kaynama olmadığı görülmüştür (54). Trak-
siyon, servikal korse, halo immobilizasyon ile her üç 
kırık tipinde iyileşme sağlanabilmekte olup en başarılı 
sonuçlar tip 1’de, en az başarı ise tip 2’de elde edilmekte-
dir (54-57). Tip 2 kırıklarda densin >6mm deplasmanı ve 
ileri yaş artmış kaynamama oranı ile ilişkili bulunmuştur 

(57,58).

Cerrahi tedavi olarak gerek anterior gerek posterior 
yaklaşımla başarılı füzyon oranları yakalanabilmekte-
dir. Ancak posterior yaklaşımlarda füzyon kırık hattın-
dan daha çok posterior cerrahi bölgesinde olmaktadır 

(59,60).

Aksisin Travmatik Spondilolistezisi                     
(Asılmış Adam Kırığı)

Öneriler

1. Aksisin travmatik spondilolistezisinde öncelikle eks-
ternal immobilizasyon önerilir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri/III).

2. C2’nin C3 üzerinde fazla açılandığı, C2-3 disk mesa-
fesinin hasar gördüğü ve/veya eksternal immobilizas-
yon ile kırık diziliminin sağlanamadığı veya koruna-
madığı asılmış adam kırıklarında cerrahi stabilizas-
yon ve füzyon önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/III).

Kanıt: Asılmış adam kırıklarının öncelikli tedavi-
si cerrahi dışı yöntemler olup başarı oranları yüksektir 

(61). Traksiyonu takiben halo immobilizasyon ve servi-
kal korse kullanılan yöntemlerdir. Ancak eksternal im-
mobilizasyon her zaman kırık redüksiyonu ile mümkün 
olmamamaktadır (62,63). Ayrıca halonun pin gevşemesi, 
enfeksiyon, kafatası kırığı, ağrı, zayıf hasta uyumu, so-
lunum problemleri, pnömoni gibi komplikasyonları ola-
bilmektedir (64). Erken cerrahi stabilizasyon ve füzyon 
ciddi C2-C3 instabilitesi olan vakalarda kullanılmakta-
dır (57).

Aksis Cisim Kırıkları

Öneriler

1. İzole aksis cisim kırıkları için eksternal immobili-
zasyon önerilir. Ağır ligamentöz hasar gibi olağan-
dışı durumlar ve/veya eksternal immobilizasyon ile 
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fiksasyon birlikte kullanıldığında, gerektiğinde halo im-
mobilizasyonun da eklenmesiyle, başarılı sonuçlar alın-
maktadır (77,78). 

■ SUBAKSİYAL SERVİKAL OMURGA 
YARALANMASI SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Öneriler

1. Spinal kord yaralanmalarında sınıflama sistemi ola-
rak Subaxial Injury Classification (SLIC) ve şiddet 
skalasının kullanılması önerilir (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri/I).

2. Spinal kord yaralanmalı hastalarda instabilitenin ve 
kırık paternlerinin kademelendirilmesi için sınıflama 
sistemi olarak, Cervical Spine Injury Severity Score 
(CSISS) kullanılması önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri/I).

3. Güvenirliğinin düşük olmasından dolayı spinal kord 
yaralanmalarında görüntüleme yöntemlerindeki ke-
mik ve yumuşak doku özelliklerini tanımlamak için, 
Harris subaksiyal omurga yaralanması sınıflamasının 
kullanılması önerilmez. Bu sistemi kullanan eski veya 
diğer çalışmaların karşılaştırması amacıyla daha gü-
venilir ölçeklerle beraber kullanılabilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri/III).

4. Güvenirliğinin düşük olmasından dolayı servikal 
omurga ve spinal kord yaralanmalarında mekanik 
ve görüntüleme bulgularını tanımlamak için, Allen 
subaksiyal omurga yaralanması sınıflamasının kulla-
nılması önerilmez. Zaten bu sınıflama sistemi yaygın 
bir şekilde kullanılmamaktadır (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri/III).

Kanıt: 1982’de Allen ve arkadaşları, kinetik enerjinin 
kırık ve dislokasyon ile sonuçlanmasının iki bağımsız 
değişkene, kaza anındaki yaralanma vektörü ve servikal 
omurganın postürü, bağlı olduğu kavramından hareket-
le bir sınıflama sistemi öne sürmüşlerdir. Bu sınıflamaya 
göre kırık ve dislokasyonlar 1) kompresif fleksiyon, 2) 
vertikal kompresyon, 3) distraktif fleksiyon, 4) kompresif 
ekstansiyon, 5) distraktif ekstansiyon ve 6) lateral fleksi-
yon olarak sınıflandırılmıştır. Her kategori kendi içinde 
şiddetine göre kademelendirilmiştir. Sınıf içi korelasyon 
katsayısı düşüktür (79). Bu ve detaylı yapısının karma-
şıklığı sistemin yaygınlaşmasını zorlaştırmıştır.

1986’da yayınlanan Harris sınıflamasında yaralanma 
tipleri ana kuvvet vektörlerine göre sınıflanmıştır. Bu sis-
tem de Allen gibi detaylı, karmaşık ve sınıf içi korelasyon 
katsayısı düşüktür (79,80).

■ OS ODONTOİD

Tanı

Öneriler

1. Os odontoidi teşhis etmek ve değerlendirmek için, 
kraniyoservikal bileşkenin BT veya MR’ı olsun veya ol-
masın, servikal omurganın direkt (anteroposterior, ağız 
açık odontoid, lateral) ve dinamik fleksiyon-ekstansiyon 
lateral direkt grafileri önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri/III).

Kanıt: Os odontoid sadece oksipitoservikal ağrı şek-
linde bulgu verebildiği gibi miyelopati de eşlik edebilir. 
Bazen de vertebrobaziler iskemiye bağlı intrakraniyal 
semptom ve bulgularla ortaya çıkar (73). Çoğunlukla, di-
rekt servikal grafiler tanı için yeterlidir. Dinamik grafiler 
C1-C2 instabilitesini ortaya çıkarmakla birlikte C1-C2 
instabilitesi ile nörolojik durum ve miyelopati arasında 
ilişki bulunmamıştır (74-76). Ancak direkt servikal gra-
filerin bu konudaki sensitive ve spesifitesi bildirilmemiş-
tir. BT ve MR gibi doğrulama tetkiklerinin kullanımı da 
netleşmemiştir.

Tedavi

Öneriler

1. Semptomu veya nörolojik bulgusu olmayan os odon-
toid hastalarına klinik ve radyolojik takip veya poste-
rior C1-C2 internal fiksasyon ve füzyon önerilir.

2. Nörolojik semptomları, bulguları veya C1-C2 insta-
bilitesi olan os odontoid hastalarına, posterior C1-C2 
internal fiksasyon ve füzyon önerilir.

3. Katı C1-C2 internal fiksasyon sağlanamadığı sürece, 
posterior internal fiksasyon ve füzyona destek olarak 
postoperatif halo önerilir.

4. Redükte edilemeyen dorsal servikomedüller basısı 
ve/veya eşlik eden atlanto-oksipital instabilitesi olan 
os odontoid hastalarına, C1 laminektomi ilave edile-
rek veya edilmeyerek oksipitoservikal internal fiksas-
yon ve füzyon önerilir.

5. Redükte edilemeyen ventral servikomedüller basısı 
olan os odontoid hastalarına ventral dekompresyon 
önerilir.

Kanıt: C1-C2 instabilitesi olmayan hastalar cerrahi 
stabilizasyon ve füzyon yapmadan takip edilebilir (75). 
Ancak bu hastalarda ilerleyen dönemlerde instabilite 
ortaya çıkabilir (73). Miyelopati ve C1-C2 instabilitesi 
olan hastaların konservatif takibi mümkün olsa da ço-
ğunlukla cerrahi tercih edilmektedir. Füzyon ve internal 
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Kanıt: Unilateral faset yaralanmalarında geniş bir 
spektruma dağılmış mekanik instabilite olabilmektedir. 
Anterior ve posterior ligamanlar, faset kapsülü ve inters-
pinöz ligamandan üçünün hasarı durumunda konserva-
tif tedavinin başarısız olduğu bildirilmiştir (83). Ayrıca 
intakt lateral mass mutlak yüksekliğinin %40’ından faz-
lasını içeren veya 1cm’den yüksek kırık içeren durumlar-
da konservatif tedavinin başarısız olma ihtimali artmak-
tadır (84). Halo immobilizasyon sonrasında fonksiyonel 
sonuçlar cerrahiye benzer olmakla birlikte cerrahide or-
talama kifoz açısı daha düşük olmaktadır (85).

Anterior yaklaşımlarda hastaya pozisyon vermek gü-
venli ve kolaydır. Cerrahi diseksiyon belirli doku planları 
boyunca yapılır ve iyatrojenik kas yaralanması çok azdır. 
Spinal kordun ventral dekompresyonu doğrudan göz-
lemlenerek yapılabilir (13). Anterior füzyon postoperatif 
stabilite sağlanmasında yetersiz olabileceği belirtilse de 
füzyon oranları %88’in üzerindedir ve geçici nörolojik 
defisit, geçici disfaji ve yaklaşık %20 hastada kalıcı bo-
yun ağrısı gelişebilmektedir (86,87). Faset kırığı, endp-
late kırığı ve C6-C7 yaralanması tedavinin başarısızlığı 
açısından risk faktörü olarak saptanmıştır (88).

Posterior enstrümantasyonun ise daha üstün biyo-
mekaniği ve faset dislokasyonlarının açık redüksiyonu-
na izin vermesi avantajları olarak değerlendirilmektedir 

(13). Posterior enstrümantasyon komplikasyonlarının 
da stabilizasyon sağlama oranı yüksek, başarısızlık ve 
komplikasyon oranları düşüktür (89,90).

Anterior-posterior kombine yaklaşımın anterior yak-
laşıma kıyasla kaynama, komplikasyon, radyolojik veya 
nörolojik sonuç bakımından farklılığı saptanmamıştır 

(91).

Ankilozan spondilit hastalarında subaksiyal servikal 
omurga yaralanmalarının tedavisi zorluklar içermek-
tedir. Bu hasta grubunda minör travmalar dahi kırı-
ğa sebep olabilmektedir. Uzun segment posterior veya 
kombine anterior-posterior enstrümantasyon başarılı 
sonuçlar verirken sadece anterior enstrümantasyon ya-
pılanların yaklaşık yarısında enstrümantasyon yetmezli-
ği gelişmektedir (92,93).

■ AKUT TRAVMATİK SANTRAL KORD 
SENDROMU

Öneriler

1. Özellikle ağır nörolojik defisiti olanlar olmak üzere, 
akut travmatik santral kord sendromlu hastalar yo-
ğun bakımda takip edilmelidir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri/III).

SLIC 2007’de geliştirilmiş olup morfoloji, diskoliga-
mentöz kompleks ve nörolojik muayene olmak üzere 
3 parametrenin ağırlıklı skorlamasına dayanmaktadır. 
Kırık veya kırık/dislokasyon morfolojisi rekonstrükte 
edilmiş servikal BT ile, ligamentöz yaralanma MR veya 
dolaylı olarak BT ile değerlendirilir. SLIC puanlamasının 
nihai hedefi cerrahi girişim için eşik değerin saptanma-
sıdır (81). Kısmen geçerliliği gösterilmiştir, ancak daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (12).

Yine 2007’de instabilitenin kademelendirilmesi, skor-
lanması ve yeni sınıflamalarda göz önüne alınmasını 
hedefleyen CSISS sistemi geliştirildi. Bu sistem kırık pa-
ternini ve stabiliteyi ayrıntılı bir şekilde analiz etmekte 
ve tedavinin yönlendirilmesinde faydalı olabilmektedir. 
Ancak sistem karmaşıktır ve bu durum gündelik uygula-
maya girmesini zorlaştırabilir (82).

■ SUBAKSİYAL SERVİKAL OMURGA 
YARALANMALARININ TEDAVİSİ

Öneriler

1. Subaksiyal servikal kırık veya dislokasyonların açık 
veya kapalı yöntemle redüksiyonu önerilir. Amaç 
spinal kordun dekompresyonu/spinal kanalın restore 
edilmesidir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

2. Erken dönemde hasta mobilizasyonu ve rehabilitas-
yonunu sağlamak için, internal veya eksternal fik-
sasyon ile stabil immobilizasyon yapılması önerilir. 
Cerrahi tedaviye karar verilirse, spinal kordun de-
kompresyonu için belirli bir cerrahi yaklaşım gerek-
meyen hastalarda anterior ya da posterior fiksasyon 
ve füzyon kullanılabilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/III).

3. Daha fazla tedavi seçeneği yoksa/uygun değilse, su-
baksiyal servikal kırık veya dislokasyonların tedavi-
sinde traksiyon altında uzun dönem yatak istirahati 
önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

4. Travma sonrasında (minör travmalar dâhil) ankilo-
zan spondilit hastalarında rutin BT ve MR kullanımı 
önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

5. Cerrahi stabilizasyon gerektiren ankilozan spondilit 
hastalarında, uzun segment posterior enstrümantas-
yon ve füzyon veya kombine anterior posterior yakla-
şım önerilir. Tek başına anterior enstrümantasyon ve 
füzyon uygulamaları bu hastalarda %50 oranında ba-
şarısızlıkla sonuçlanmaktadır (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri/III).
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■ NONPENETRAN SERVİKAL 
TRAVMALARDA VERTEBRAL ARTER 
YARALANMALARI

Tanı Önerileri

1. Şüpheli vertebral arter yaralanması (VAY) için mo-
difiye Denver Screening Criteria’yı karşılayan künt 
travmalı uygun hastalar için, tarama yöntemi olarak 
BT anjiyografi önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri/I).

2. Künt travmalı uygun hastalar için endovasküler te-
davi ihtimali varsa, VAY tanısı için konvansiyonel 
kateter anjiyografi önerilir ve BT anjiyonun olmadığı 
durumlarda uygulanabilir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri/III).

3. Komplet spinal kord yaralanması veya vertebra sub-
luksasyon yaralanması olan künt travmalı hastalarda, 
VAY tanısı için MR önerilir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri/III).

Kanıt: Anjiyografi VAY tanısı için kabul görmüş altın 
standart yöntemdir (15). Transvers foramen kırığı, faset 
dislokasyonu ve subluksasyon VAY şüphesi için anlam-
lı parametrelerdir (96). BT anjiyografi ve konvansiyonel 
anjiyografi karşılaştırıldığında BT anjiyografini servikal 
vasküler yaralanmaların tanısında %99,3 oranında doğ-
ruluk payı olduğu tespit edilmiştir (97). Ayrıca BT anji-
yografi, kateter anjiyografiye göre noninvazif, kolay eri-
şilebilir ve uygulanabilir ve daha az risklidir (15).

Tedavi

Öneriler

1. VAY hastalarının tedavi seçiminde (antikoagülasyon 
tedavisi, antiplatelet tedavi veya sadece gözlem) has-
tanın vertebral arter yaralanması, eşlik eden diğer ya-
ralanmalar ve kanama riski göz önüne alınarak, has-
taya göre belirlenmelidir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/III).

2. VAY tedavisinde endovasküler tedavinin yeri henüz 
tanımlanmamıştır, bu nedenle bu konuda öneride 
bulunulamamaktadır (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/III).

Kanıt: Travmatik VAY posterior dolaşım distalinde 
iskemi veya inmeye sebep olabilir. İnme insidansı ile 
VAY şiddeti arasında ilişki yoktur (98). VAY ile ilişkili in-
melerin çoğu yaralanma anında olup ilk değerlendirme 
tetkiklerde tespit edilmektedir.

2. Spinal kord perfüzyonunu artırmak için, yaralanma 
sonrası ilk hafta kardiyak, hemodinamik ve solunum 
monitörizasyonu ile ortalama kan basıncının 85-
90mmHg aralığında tutulmasını da içeren tıbbi teda-
vi önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

3. Kırık-dislokasyon yaralanmalarının erken redüksi-
yonu önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

4. Bası altındaki spinal kordun, özellikle bası fokal ve 
anteriorda ise, cerrahi dekompresyonu önerilir (Ka-
nıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

Kanıt: Akut travmatik santral kord sendromu (AT-
SKS), üst ekstremitelerin alt ekstremitelerden daha güç-
süz olduğu (en az 10 ASIA motor skoru), sensoryel sis-
temi ve mesane fonksiyonunu değişik oranlarda içeren 
inkomplet spinal kord yaralanmasıdır (14).

ATSKS tedavisi temelde medikaldir. Cerrahi dekom-
presyon zamanlaması tartışmalıdır. İlk 24 saat içinde ya-
pılan cerrahi dekompresyonun 1 yıl sonunda daha fazla 
iyileşmeyle ilişkili olduğunu bildiren yayınlar olduğu 
gibi, cerrahinin konservatif tedaviye göre daha iyi sonuç 
verdiğini, ancak cerrahi zamanlamanın sonuca etkisi ol-
madığını belirten çalışmalar da yayınlanmıştır (94,95).

SCIWORA (Radyolojik anormallik olmaksızın, 
spinal kord yaralanması)

Tanı Önerileri

1. Sciwora hastasında şüpheli nörolojik yaralanma böl-
gesinin MR’ı önerilir (Zayıf öneri/III).

2. Tüm spinal kolonun radyolojik taraması önerilir (Za-
yıf öneri/III).

3. Akut ya da takipte fleksiyon/ekstansiyon grafisi öne-
rilir (Zayıf öneri/III).

4. Değerlendirmede spinal anjiografi veya miyelografi 
önerilmez (Zayıf öneri)

Tedavi

1. Yaralı spinal segmentin 12 hafta eksternal immobili-
zasyonu önerilir, fleksiyon/ekstansiyonda stabil sap-
tananlarda immobilizasyon erken sonlandırılır (Za-
yıf öneri).

2. 6 ay süre ile yüksek riskli aktivitelerden kaçınılması 
önerilir (Zayıf öneri).
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Venöz tromboembolizm olaylarının büyük çoğunluğu 
yaralanmayı takiben ilk 2-3 ay içinde gerçekleşmektedir 

(108). Uzun süreli profilaktik antikoagülan tedaviler ris-
ksiz değildir ve kanama komplikasyonları görülebilmek-
tedir (109).

Tanı

Öneriler

1. Spinal kord yaralanması olan hastalarda DVT tanısı 
için Duplex Doppler ultrasonografi, impedans pile-
tismografi, venöz oklüzyon pletismografi, venografi 
ve klinik muayene önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri/III).

Kanıt: DVT tanısı için çeşitli yöntemler denenmiştir. 
Venografi en doğru olarak kabul edilmekle birlikte in-
vaziftir, her hastaya uygulanamaz ve intrinsik morbidite 
ile ilişkilidir. Duplex Doppler ultrasonografi, impedans 
piletismografi, venöz oklüzyon pletismografi ve klinik 
muayene noninvazif yöntemler olup sensitiviteleri yak-
laşık %90 civarındadır (16).

■ SPİNAL KORD YARALANMASINDA 
NÜTRİSYON DESTEĞİ

Öneriler

1. Spinal kord yaralanmalı hastaların kalori ihtiyacını 
belirlemek için en uygun yöntem indirekt kalorimet-
ridir (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/II).

2. Spinal kord yaralanmalı hastalara beslenme desteği-
nin en kısa sürede başlanması önerilir. Akut spinal 
kord yaralanmalı hastada erken başlanan enteral 
nütrisyon (72 saatten önce) güvenli olmakla beraber 
nörolojik sonuç, hastanede yatış süresi ve komplikas-
yon insidansını etkilediği gösterilmemiştir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

Kanıt: Travmatik yaralanmalar sonrasındaki hospi-
talizasyon sürecinde hastanın enerji ihtiyacını saptamak 
için yaygın kullanılan en iyi yöntem indirekt kalorimet-
ridir (110). 
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Antikoagülan, antiplatelet ve tedavisiz izlenen hasta-
lar karşılaştırıldığında 2 yıllık süre içinde inme ve iskemi 
açısından belirgin bir fark gözlenmemiştir, ancak hepa-
rin kullananlarda kanama riski artmaktadır (99-101).

■ SERVİKAL SPİNAL KORD TRAVMALI 
HASTALARDA DERİN VEN TROMBOZU ve 
TROMBOEMBOLİZM

Profilaksi

Öneriler

1. Spinal kord yaralanmasına bağlı ağır motor defisiti 
olan hastalarda, venöz tromboembolizm profilaksisi 
önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I).

2. Profilaktik tedavide düşük molekül ağırlıklı heparin 
veya çeşitli tedavi kombinasyonlarının kullanılması 
önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I).

3. Profilaktik tedavide düşük doz heparin ile pnömotik 
kompresyon çorapları veya elektrik stimülasyonunun 
birlikte kullanılması önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri/I).

4. Tek başına düşük doz heparin profilaktik tedavi ola-
rak önerilmez (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öne-
ri/II).

5. Tek başına oral antikoagülan profilaktik tedavi olarak 
önerilmez (Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/
II).

6. Venöz tromboembolizm profilaksisinin erken dö-
nemde (72 saatten önce) başlanması önerilir (Kanıt 
düzeyi orta, Orta derece öneri/II).

7. Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner trombo-
embolizm (PTE) için 3 ay profilaktik tedavi önerilir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/II).

8. Vena kava filtreleri rutin profilaktik tedavide öneril-
mez, fakat antikoagülan tedavisi başarısız olan veya 
antikoagülasyon ve/veya mekanik cihazların kullanı-
lamadığı seçili bir hasta popülasyonu için önerilebilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

Kanıt: Spinal kord yaralanması sonrasında trom-
boembolik komplikasyonlara yönelik profilaktik teda-
vide medikal yatakların, düşük doz heparin ve elektrik 
stimülasyonu, pnömotik kompresyon cihazları, düşük 
molekül ağırlıklı heparin etkili bulunmuştur (102-105). 
Düşük doz heparinin bir diğer avantajı kanama komp-
likasyonlarının daha az olmasıdır (105). Düşük doz he-
parin profilakside tek başına yeterli değildir (106,107). 
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disk hernilerinin ne kadar klinik önemi olduğu tartış-
malı olsa da büyük bir herni cerrahın posterior dekom-
presyon yerine anterior dekompresyonu tercih etmesine 
sebep olabilir (9).

Spinal kord yaralanmalı olguların MR tetkiklerin-
de unilateral vertebral arter yaralanması %15, bilateral 
yaralanma %0,7 oranında görülmektedir ve saptanması 
durumunda antiplatelet veya antikoagülasyon tedavisi 
başlanabilmektedir.

Uzun rostrokaudal intramedüller hemoraji varlığın-
da prognoz daha kötüdür (11). Nörolojik iyileşme ile 
kord ödemi, maksimum korunmuş kanal miktarı ve spi-
nal kord yaralanmasının uzunluğu arasında ilişki yoktur 
(12).

Diğer Rehberlerin Önerileri

Kessler (2018);

1. Acil tıp uzmanları bir travma hastasında spinal kord 
yaralanması riskini değerlendirmek için şu kriterleri 
kullanmalıdır: Bilinç düzeyi değişikliği, zehirlenme 
bulgusu, şüpheli ekstremite kırığı/çıkığı, fokal nöro-
lojik defisit ve spinal ağrı/hassasiyet (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri).

■ TEDAVİ

Öneriler

1. Travmatik santral kord yaralanması olan erişkinler-
de erken cerrahi (24 saat içinde), bir tedavi seçeneği 
olarak göz önünde bulundurulmalıdır (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri).

2. Akut spinal kord yaralanmalı yetişkinlerde seviyeden 
bağımsız olarak erken cerrahi, tedavi seçeneği olarak 
sunulmalıdır (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

3. 8 saatten sonra başvuran akut spinal kord yaralanma-
sı olan yetişkin hastalara, 24 saat yüksek doz metilp-
rednizolon infüzyonu tavsiye edilmez (Kanıt düzeyi 
orta, Zayıf öneri).

4. 8 saatten önce başvuran akut spinal kord yaralanması 
olan yetişkin hastalara, 24 saat yüksek doz metilp-
rednizolon infüzyonu seçeneğinin sunulması tavsiye 
edilir (Kanıt düzeyi orta, Zayıf öneri).

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “trauma”, 
“spinal cord injury” ve “central cord syndrome” anahtar 
kelimesiyle arama yapılmıştır. Bulunan literatürler, bi-
limsel metodoloji içeren rehberler, konsensus metinleri, 
farklı dernek ve kuruluşların danışma kurullarının üye-
leri için hazırladıkları metinler ve sistematik tarama ve 
meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. Değerlendir-
me sonucunda arama kriterlerine uygun rehberler:

1. AOSpine ve AACNS (2017) (1-5)

2. Berube et al (2015) (6)

3. Kessler et al (2018) (7)

Bu rehberler arasından daha az güncel olmakla be-
raber, sistematik taramada yeni bir öneri olmadığından 
ve daha fazla detaya sahip olduğundan 2017 yılına ait 
Fehlings ve arkadaşlarının hazırladığı rehber seçilmiş ve 
kullanılmasına karar verilmiştir. Diğer rehberlerde daha 
yüksek kanıt düzeyine sahip önerileri de ana önerilere 
eklenmiştir. Konular ile ilgili rehberin önerileri paylaşı-
lırken yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapıl-
mamıştır.

■ TANISAL İŞLEMLER

Öneriler

1. Mümkünse, karar alma sürecini iyileştirmek için cer-
rahi girişim öncesinde akut spinal kord yaralanma-
sı olan yetişkin hastaların MR ile değerlendirilmesi 
önerilir (Kanıt düzeyi çok düşük, Zayıf öneri). 

2. Nörolojik süreci öngörmek için, spinal kord yaralan-
ması olan yetişkin hastalarda akut dönemde, cerrahi 
öncesi veya sonrasında, MR çekilmesi önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri).

Kanıt: Süregelen spinal kord basısı, tedavi sürecini 
etkileyebilir. Süregelen kord basılarında erken dekomp-
resyon daha iyi sonuçlarla ilişkilidir (9,10). Kısmi veya 
tam ligaman yaralanmaları, instabiliteye ve spinal kor-
dun daha da fazla hasar almasına sebep olabilir.

Servikal travmalı hastalarda MR’da disk hernisi ve 
hasarı yüksek oranda görülür. Küçük ve orta dereceli 

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. M. Bülent ÖNAL

Spinal Kord Yaralanması İçin Öneriler



55

Spinal ve Periferik Sinir Rehberleri
Spinal Kord Yaralanması İçin Öneriler

iyileşme saptanmıştır (10,14). Dahası, bu düzelme AIS B, 
C veya D yaralanmalarında ortalama 6 motor puan daha 
fazla düzelme olurken, AIS A yaralanmalarında anlamlı 
fark saptanmamıştır (15). Ancak başka bir çalışmada ise 
toraklomber spinal kord yaralanmalı hastalarda erken ve 
geç cerrahi grupları arasında anlamlı fark saptanmamış 
olup bu, çalışmanın küçük denek sayısı ve kısıtlılıklarına 
bağlı olabilir (16).

24 saat metilprednizolon infüzyonu alan hastalarda 
6. hafta ve 12. ay motor skorunda infüzyon almayanlara 
göre değişiklik olmazken, ağrı ve dokunma duyusu be-
lirgin derecede düzelme gözlenmiştir. Öte yandan, ölüm, 
yara yeri enfeksiyonu, gastrointestinal kanama, sepsis, 
idrar yolları enfeksiyonu, pnömoni ve dekübit açısından 
iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır (17-19). 
İlk 8 saatte metilprednizolon infüzyonu başlanan hasta-
larda, kontrol grubuna göre motor skorda iyileşme bildi-
rilmiştir (19).

48 saat metilprednizolon infüzyonu alan hastalarda 
24 saat alanlara göre ağır pnömoni ve ağır sepsis oranı 
daha fazladır (20).

Enoksaparin kullanan spinal kord yaralanmalı has-
talarda, kullanmayanlara göre derin ven trombozu daha 
düşük oranda görülmüştür (21). Öte yandan nonfrak-
siyone heparin alanlar ve kontrol grubu arasında derin 
ven trombozu açısından fark saptanmamıştır (22). Sabit 
düşük doz nonfraksiyone heparin alanlarda, ayarlan-
mış-doz heparin alanlara göre derin ven trombozu ris-
ki daha yüksek olmasına rağmen, ikinci grupta kanama 
oranı da anlamlı derecede yüksektir (23,24). Erken dö-
nemde (72 saat içinde) antikoagülan tromboprofilaksi 
başlanan hastalarda derin ven trombozu daha düşük 
oranda gelişmiştir (25).

Rehabilitasyon başlangıç zamanlamasının rehabili-
tasyon etkinliği üzerine etkisini gösteren direkt bir ça-
lışma yoktur. Kohort çalışmalarında, yaralanma anından 
rehabilitasyon başlama arasında geçen süre arttıkça gün-
lük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalite skorlarında düşme 
gözlenmiştir (26).

Vücut ağırlığı destekli koşu bandı egzersizi, mesa-
fe-zaman parametreleri, salınım öncesi (preswing) fazda 
plantar fleksiyon, duruş sırasındaki kalça ekstansiyonun-
da iyileşmeye sebep olurken daha önemli kriterler olan 
fonksiyonel bağımsızlık ölçeği-lokomotor (FIM-L) ve alt 
ekstremite motor skoru (LEMS) açısından konvansiyo-
nel yürüme egzersizine bir üstünlük göstermemektedir 
(27,28).

Akut ve subakut spinal kord yaralanmasında fonk-
siyonel elektrik stimülasyonu (FES) ve ergoterapi alan-

5. Akut spinal kord yaralanması olan yetişkin hastalara 
48 saat yüksek doz metilprednizolon infüzyonu se-
çeneğinin sunulması tavsiye edilmez (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri).

6. Spinal kord yaralanması akut döneminde tromboem-
bolik olay riskini azaltmak için rutin olarak antikoa-
gülan tromboprofilaksisi tavsiye edilir.

7. Antikoagülan tromboprofilaksisi için subkutan dü-
şük molekül ağırlıklı heparin veya sabit düşük doz 
nonfraksiyone heparin kullanılmasını önerilir. Ayar-
lanmış dozda nonfraksiyone heparin kanama ris-
kindeki artış potansiyelinden dolayı tavsiye edilmez 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

8. Akut hospitalizasyon sürecinde tromboembolik olay 
riskini minimuma indirmek için, mümkünse, anti-
koagülan tromboprofilaksinin ilk 72 saatte başlan-
ması önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

9. Akut spinal kord yaralanmalı hastalar tıbbi olarak 
stabil ve gerekli rehabilitasyon yoğunluğunu tolere 
edebilecek durumdalarsa, rehabilitasyon sunulması 
tavsiye edilir (Kanıt düzeyi yok, Zayıf öneri-kon-
sensus).

10. Mevcut kaynak ve uzmanlığa bağlı olarak, ambulas-
yon eğitimi için konvansiyonel yürüme egzersizine 
ek olarak, vücut ağırlığı destekli koşu bandı egzersizi 
de eklenmesi tavsiye edilir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri).

11. Akut ve subakut servikal spinal kord yaralanması 
olan hastalara el ve üst ekstremite fonksiyonlarını iyi-
leştirmek için fonksiyonel elektriksel terapi sunulma-
sı tavsiye edilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

12. Yeterli kanıt olmadığından desteksiz oturma sıra-
sında mevcut standart rehabilitasyon programlarına 
girmiş egzersizler dışında ek eğitim tavsiye edilmez 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

Kanıt: Literatürdeki prospektif gözlemsel çalışmada 
ilk 24 saatte cerrahi yapılan akut santral kord hastaların-
da ilk 24 saatten sonra ameliyat olanlara kıyasla 6. ayda 
ASIA motor skor ve fonksiyonel bağımsızlık ölçeğinde 
(FIM) daha fazla düzelme saptanmıştır (13).

Akut spinal kord yaralanmasında erken cerrahide 
sonuçlar lezyonun yeri ve şiddetine göre değişmektedir. 
Servikal spinal kord yaralanması için erken cerrahi ya-
pılan hastalarda 6. ay AIS(abbrevieted injury scale) ya-
ralanma skorunda; servikal, torakal veya torakolomber 
lezyonlu hastalardan erken cerrahi geçirenlerde, rehabi-
litasyon tedavi sonu itibariyle AIS skorunda daha fazla 
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6. Klinisyenler, kontrendikasyon yoksa, spinal kord ya-
ralanması sonrasında erkenden düşük molekül ağır-
lıklı/anfraksiyone heparin başlamalıdır (Kanıt düze-
yi yüksek/I, Güçlü öneri/A).

7. Klinisyenler, spinal kord yaralanmasında ağrı tedavi-
si için modern kılavuzları kullanmalıdır (Kanıt dü-
zeyi yüksek/I, Güçlü öneri/A).

8. Klinisyenler, spinal kord yaralanmasında dekübit ül-
seri riskini azaltmak için önlemler almalıdır (Kanıt 
düzeyi düşük/III, Orta derece öneri/B).

Ter Vengel (2019) (8), metaanaliz sonucu;

1. Komplet travmatik servikal spinal kord yaralanma-
sında ilk 24 saat içindeki cerrahi dekompresyon, 
ASIA skorunda en az 2 derece iyileşme göstermek-
tedir. İnkomplet olanlarda ise cerrahi zamanlamanın 
iyileşmeye etkisi yoktur (Kanıt düzeyi orta). 
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larda, sadece ergoterapi alanlara kıyasla FIM motor alt 
skoru, FIM öz bakım alt skoru, spinal kord bağımsızlık 
ölçeği öz bakım alt skorunda daha fazla iyileşme gözlen-
miştir (29).

Standart tedaviye ek olarak desteksiz oturmaya yö-
nelik egzersizler için ek tedavi alan kişilerde son durum 
ölçeklerinin hiçbirinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir 
(30).

Diğer Rehberlerin Önerileri

Berube (2015) (6);

1. İnkomplet spinal kord yaralanması olan olguda, bi-
lateral faset dislokasyonu varsa mümkün olduğunca 
erken açık veya kapalı redüksiyon yapılmalıdır (Ka-
nıt derecesi yüksek, Güçlü öneri).

2. Kötüleşmekte olan spinal kord yaralanması kliniği 
varsa, erken dönemde spinal kanal dekompresyonu 
düşünülmelidir (Kanıt derecesi yüksek, Güçlü öne-
ri).

3. İlk 72 saatte, nörolojik düzelmenin ön prognozunu 
tayin etmek için International Standards for Neuro-
logical Classification of SCI’nın belirlediği şekilde 
nörolojik değerlendirme yapılmalıdır (Kanıt derece-
si yüksek, Güçlü öneri).

Kessler (2018) (7);

1. Acil tıp uzmanları akut yüksek seviyeli tetrapleji olan 
hastalarda havayolu ve solunum desteği gereksinimi-
ni değerlendirmelidir (Kanıt düzeyi düşük/IV, Güç-
lü öneri/A).

2.  Acil tıp uzmanları nörojenik şoku tanımalı ve tedavi 
etmelidir (Kanıt düzeyi düşük/III, Güçlü öneri/A).

3. Omurga cerrahları endikasyonlu olgularda erken 
dönemde cerrahi spinal kanal dekompresyonu ve 
omurga fiksasyon/stabilizasyonunu düşünmeli ve 
fonksiyonel düzelmeyi iyileştirmek için erken aktif 
rehabilitasyonu teşvik etmelidir (Kanıt düzeyi orta/
II, Orta derece öneri/B).

4. Klinisyenler, spinal kord yaralanmalı hastaları, spinal 
kord yaralanmasında uzmanlaşmış rehabilitasyon 
merkezlerine refere etmeliler (Kanıt düzeyi düşük/
IV, Orta derece öneri/B).

5. Klinisyenler, spinal kord yaralanması sonrasında 
venöz tromboembolizmi önlemek için kompresyon 
cihazlarını değerlendirmelidirler (Kanıt düzeyi yük-
sek/I, Güçlü öneri/A).
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2. Tüm yaralanma tiplerine rehberlik edecek ve sonucu 
etkileyecek evrensel bir sınıflama sistemini önermek 
için yeterli kanıt yoktur (Öneri düzeyi yetersiz).

■ RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME

Torakolomber yaralanmalarda direkt grafi sıklıkla 
çekilmekte, yaralanma izlendiğinde kırığın detaylarının 
değerlendirilmesinde bölgesel BT gerekmektedir. 

İlave olarak;

Öneriler

1. Torakolomber kırığı olan hastaların %25’inde MR 
görüntüleme bulguları tedavi yönetimini etkilediği 
için, cerrahi gereksiniminin değerlendirilmesi esna-
sında posterior ligaman kompleks bütünlüğünün de-
ğerlendirilmesi için MR kullanılabilir (Kanıt düzeyi 
belirtilmemiş, Orta derece öneri/B).

2. Literatür eksikliğinden dolayı, torakolomber kırık-
larda radyolojik bulguların, klinik sonuçlar açısından 
prediktör olarak kullanabileceğini gösteren yeterli 
kanıt yoktur (Öneri düzeyi yetersiz).

Diğer Rehberlerin Önerileri

NICE (2016) (3)/kanıt ve öneri düzeyi belirtmez;

1. Çocuklarda (16y altı) ‘Canadian C-spine rules’ (rad-
yolojik inceleme gerektiren kurallar) uyarınca ve kli-
nik değerlendirme sonucunda, yüksek derecede ser-
vikal spinal kord hasarı şüphesi varsa veya servikal 
spinal kolon hasarını gösteren klinik değerlendirme, 
anormal radyolojik bulgu varsa MR çekilmelidir.

2. MR kriterlerini karşılamayan ancak değerlendirme-
ler sonucu klinik şüphe devam eden çocuklarda (16y 
altı) düz grafi çekilmelidir,

3. Yetişkinlerde (16y üstü) Canadian C-spine kuralı 
uyarınca veya anormal semptom ve bulgularla ilişkili, 
yüksek derecede torakolomber omurga yaralanması 
şüphesi varsa BT çekilmelidir.

4. Spinal kord hasarı ile ilişkilendirilebilecek nörolojik 
düzensizlik varsa, BT’den sonra MR çekilmelidir.

5. Torakal veya lumbosakral bölgelerde (T1-L3) anor-
mal nörolojik bulgu olmadan spinal kolon hasarın-

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Em-
bace arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based re-
commendation’, ‘guidelines’ kelimeleriyle birlikte ‘spine’, 
‘trauma’, ‘injury’ ‘spinal trauma’, ‘spinal injury’ anahtar 
kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan literatürler, 
bilimsel metodoloji içeren rehberler, konsensus metin-
leri, farklı dernek ve kuruluşların danışma kurullarının 
üyeleri için hazırladıkları metinler ve sistematik tarama 
ve meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk değer-
lendirme sonucu spinal travmalar için hazırlanmış ve 
kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda belirtilen ku-
rumların hazırladığı rehberler seçilmiştir: 

1. Congress of Neurological Surgeons (2019) (1)

2. Zehr (2011) (2)

3. National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) (2016) (3)

Bu rehberler arasından torakolomber spinal travma-
ya özgü olmakla birlikte en güncel olanı, en geniş kap-
samlı olanı ve diğer rehberlerin önerilerini de paylaşması 
ve uygun metodolojisi nedeniyle Congress of Neurologi-
cal Surgeons önerileri rehber olarak seçilmiş ve kullanıl-
masına karar verilmiştir. Diğer rehber önerilerinden ilk 
müdahale/hastaneye transfer ve fizik egzersiz yöntemle-
riyle ilgili öneriler alınmamıştır.

Spinal travma ile ilgili alt başlıklarda hem seçilen reh-
berin önerileri hem de varsa diğer rehberlerin önerileri 
belirtilmiş, kanıt bölümünde ilgili önerileri destekleyen 
yayınlara yer verilmiştir. 

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ TRAVMA SINIFLAMASI

Öneriler

1. Torakolomber hasarın tanımlanmasını ve tedaviye 
katılan doktorlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak 
için mevcut klinik verilere (BT ve/veya MR) dayanan 
sınıflama sistemi kullanılmalıdır (Thoracolomber In-
jury Classification and Severity Scale veya AO Spine 
Thoracolomber Spine Injury Classification System 
gibi) (Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Orta derece öne-
ri/B).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. M. Bülent ÖNAL

Torakolomber Spinal Travma İçin Öneriler



59

Spinal ve Periferik Sinir Rehberleri
Torakolomber Spinal Travma İçin Öneriler

■ HEMODİNAMİK TEDAVİ

Öneriler

1. Torakolomber spinal kord hasarı sonrasında arteryel 
kan basıncına aktif müdahale lehinde veya aleyhinde 
yeterli kanıt yoktur (Öneri düzeyi yetersiz).

2. Ancak, (servikal ve torakolomber) spinal kord hasar-
lı hasta popülasyon havuzundan elde edilen veriler 
ışığında, klinisyenler nörolojik sonlanımı iyileştir-
mek adına ortalama arteryel kan basıncını 85mmHg 
üstünde tutmayı tercih edebilir (Grup konsensusu, 
Zayıf öneri).

Kanıt: Spinal kord yaralanmalı hastalarda yüksek or-
talama arter basıncı taburculuk zamanı itibariyle daha 
iyi nörolojik sonlanım ile koreledir (7).

■ TROMBOEMBOLİK OLAY PROFİLAKSİ ve 
TEDAVİSİ

Öneriler

1. Torakal ve lomber kırıklarda pulmoner emboliyi 
(veya venöz tromboembolizm ile ilişkili morbidite 
ve mortaliteyi) önlemek için derin ven trombozu açı-
sından tarama yapılması lehine veya aleyhine yeterli 
kanıt yoktur (Öneri düzeyi yetersiz).

2. Torakal ve lomber kırıklarda pulmoner emboliyi 
(veya venöz tromboembolizm ile ilişkili morbidite ve 
mortaliteyi) önlemek için spesifik bir venöz trombo-
embolizm profilaksisi önermek için yeterli kanıt yok-
tur (Öneri düzeyi yetersiz).

3. Torakal ve lomber kırıklarda, dökümante edilmiş ve-
nöz tromboembolizme yönelik, diğer tedavilere göre 
daha az komplikasyon riskine sahip spesifik bir teda-
viyi önermek için yeterli kanıt yoktur (Öneri düzeyi 
yetersiz).

4. (Servikal ve torakolomber) spinal kord hasarlı hasta 
popülasyon havuzundan elde edilen veriler ışığında, 
torakal ve lomber kırıklarda venöz tromboembolizm 
riskini azaltmak için tromboprofilaksi önerilir (Grup 
konsensusu, Zayıf öneri).

■ KONSERVATİF TEDAVİ

Öneriler

1. Torakal veya lomber patlama kırığı olan nörolojik 
olarak intakt hastalarda korse veya korsesiz konser-
vatif tedavi benzer iyileşme sağladığından harici kor-
se kullanımı, tedavi eden hekimin inisiyatifindedir. 
Korse kullanımı, kullanılmamasına kıyasla artmış 
istenmeyen etkilerle ilişkili değildir (Kanıt düzeyi 
belirtilmemiş, Orta derece öneri/B).

dan şüphelenilen hastalarda, ilk önce direkt grafi çe-
kilmelidir.

6. Direkt grafide anormal bulgu var veya spinal kolon 
hasarına dair klinik bulgu ve belirti varsa, BT çekil-
melidir.

7. Yeni bir spinal kolon kırığı doğrulandığında, spinal 
kolonun diğer kısımları da görüntülenmelidir.

■ NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME

Öneriler

1. Pek çok nörolojik değerlendirme ölçeği (Functional 
Independence Measure, Sunnybrook Cord Injury 
Scale ve Frankel Scale for Spinal Cord Injury) torako-
lomber kırıkarın yönetiminde, internal güvenilirlik ve 
geçerliliğe sahiptir. Ancak diğer ölçekler (American 
Spinal Cord Injury Association Impairment Scale gibi) 
spesifik olarak torakolomber kırıklarda çalışılmamıştır 
(Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Zayıf öneri/C).

2. Torakolomber kırıklı hastalarda geliş American 
Spinal Injury Association Impairment Scale skoru, 
sakral duyu, ayak bileği spastisitesi, üretral ve rekral 
sfinkter fonksiyonu ve abdüktör hallusis motor fonk-
siyonu, nörolojik fonksiyonları ve klinik sonlanımı 
tahmin etmek için kullanılabilir (Kanıt düzeyi belir-
tilmemiş, Orta derece öneri/B). 

Kanıt: Sunnybrook Cord Injury Scale ve Frankel 
Scale for Spinal Cord Injury ölçekleri torakal ve lomber 
kırıklarda güvenilirliği gösterilmiştir. Ancak bu ölçekler 
motor, duyu, mesane veya yürüme fonksiyonlarında-
ki gelişmeye duyarsızdır (4). Functional Independence 
Measure ölçeği de torakal ve lomber kırıklarda geçerli ve 
sensitiftir (5).

■ FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Öneriler

1. Herhangi bir öneri lehine yeterli kanıt yoktur. An-
cak geçmiş yayınlar ve rehberler ışığında metilpredni-
zolon başlanmasına karar verilecekse, komplikasyonları 
dikkatle değerlendirilmelidir (Öneri düzeyi yetersiz).

Kanıt: Metilprednizolon sodyum suksinat, akut spi-
nal kord hasarlı hastalarda en çok çalışılan ajandır. Yük-
sek dozda, düşük doza göre 3 kat daha fazla yara yeri en-
feksiyonu görülmektedir (6).
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■ CERRAHİ YAKLAŞIM

Öneriler

1. Torakolomber patlama kırıklarının cerrahi tedavi-
sinde yaklaşım yöntemi klinik veya nörolojik sonuç 
üzerine etkisi olmadığından, hekimler anterior, pos-
terior veya kombine yaklaşımı seçebilir (Kanıt düze-
yi belirtilmemiş, Orta derece öneri/B).

2. Torakolomber kırıklarının cerrahi tedavi sonrası rad-
yolojik sonuçları açısından, yöntemlerin karşılaştırıl-
ması konusunda çelişkili kanıtlar olması nedeniyle 
hekimler anterior, posterior veya kombine yaklaşımı 
seçebilir (Öneri düzeyi yetersiz).

3. Torakolomber kırıklarının cerrahi tedavi sonrası 
komplikasyonlar açısından, yöntemlerin karşılaştı-
rılması konusunda çelişkili kanıtlar olması nedeniyle 
hekimler anterior, posterior veya kombine yaklaşımı 
seçebilir (Öneri düzeyi yetersiz).

■ YENİ CERRAHİ STRATEJİLERİ

Öneriler

1. Torakolomber patlama kırıklarının cerrahi teda-
visinde, cerrahlar enstrüman ile stabilizasyona artrodez 
eklenmesinin klinik veya radyolojik sonucu etkilemedi-
ğini, kan kaybını ve ameliyat süresini uzattığını bilmeli-
dir (Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Güçlü öneri/A).

2. Torakolomber patlama kırıklarında hem açık hem 
de perkütan pedikül vidaları ile stabilizasyon seçilebi-
lir, zira kanıtlar iki yöntemde de benzer sonuçlar gös-
termektedir (Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Orta derece 
öneri/B).

Kanıt: Füzyon yapılan ve yapılmayan stabilizasyon 
cerrahileri arasında fark yoktur. Füzyon yapılmayan ol-
gularda kanama miktarı ve ameliyat süresi daha kısadır 
ve donör bölge ile ilgili sorunlar yaşanmamaktadır (8). 

■ KAYNAKLAR
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Neurosurgery. 2019;84(1):2-6.
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3. National Institute for Health and Care Excellence: Clinical 
Guidelines. In: Spinal Injury: Assessment and Initial 
Management. London2016.

Diğer rehberlerin önerileri

Zehr (2011)

1. Spinal kord hasarının akut evresindeki (yaralanma-
dan sonraki 6 ay) hastalar kalifiye egzersiz uzmanı-
nın doğrudan gözetimi altında fizik aktiviteye baş-
lamadan önce, tıbbi açıdan uygun olmalıdır (Kanıt 
düzeyi düşük, Konsensus).

2. T12 veya üzerinde komplet spinal kord hasarı ve T6 
veya üzerinde inkomplet spinal kord hasarı olan has-
taların, otonomik disrefleksi ile ilgili olarak, inme ve 
kardiyovasküler komorbiditeler açısından tıbbi göze-
tim altında tutulması gerekir. Bu gruptaki hastalar-
da fizik egzersiz, sadece kalifiye bir egzersiz uzmanı 
gözetiminde verilmelidir (Kanıt düzeyi düşük, Kon-
sensus).

■ CERRAHİ / KONSERVATİF TEDAVİ

Öneriler

1. Torakolomber patlama kırığı olan nörolojik olarak 
intakt hastalarda, klinik iyileşme sağlamak için cer-
rahi müdahale lehine ve aleyhine çelişkili kanıtlar 
mevcuttur. Bu nedenle, torakal veya lomber patlama 
kırığı olan, nörolojik olarak intakt hastalara cerrahi 
gerekip gerekmediğine, tedavi eden hekimin karar 
vermesi önerilir (Öneri düzeyi yetersiz).

2. Patlama harici torakal veya lomber kırıklarda cerrahi 
müdahale lehine veya aleyhine yeterli kanıt yoktur. 
Böyle kırıklar için, cerrahi kararının tedavi eden he-
kim tarafından verilmesi önerilir (Öneri düzeyi ye-
tersiz).

■ CERRAHİ ZAMANLAMA

Öneriler

1. Torakal ve lomber kırıklarda cerrahi müdahale za-
manlamasının, nörolojik durum üzerine etkisi konu-
sunda yetersiz ve çelişkili kanıtlar mevcuttur (Öneri 
düzeyi yetersiz).

2. Torakal ve lomber kırıklarda yatış süresini ve komp-
likasyon oranlarını azaltmak için “erken” cerrahinin 
değerlendirilmesi önerilir. Literatürde “erken” cerra-
hi konusunda görüş birliği olmayıp, travma sonrası 8 
saat ile 72 saat arasında değişkenlik göstermektedir 
(Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Orta derece öneri/B).
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Kanıt: Kifoplasti yapılan hastalarda ameliyat süresi 
ve kullanılan kemik sementi hacmi daha az olmaktadır. 
Ancak 3 gün ve 6 ay ağrı skorları arasında fark yoktur (2). 
3-24 aylık takipte yaşam kalitesi, bel ağrısı, disfonksiyon 
ölçekleri ve yeni kırıklar açısından fark yoktur, ancak ki-
foplastide daha az sement kaçağı olmaktadır (3).

Editör notu: Osteoporotik kırıklarda invaziv işlemle-
rin, ağrı ve hayat kalitesi üzerindeki sonuçlarının tartış-
malı olduğu belirtilmektedir (4).

■ KAYNAKLAR

1. Bernardo WM, Anhesini M, Buzzini R, Brazilian Medical A. 
Osteoporotic vertebral compression fracture - Treatment with 
kyphoplasty and vertebroplasty. Rev Assoc Med Bras (1992). 
2018;64(3):204-207.

2. Liu JT, Li CS, Chang CS, Liao WJ. Long-term follow-up 
study of osteoporotic vertebral compression fracture treated 
using balloon kyphoplasty and vertebroplasty. Journal of 
neurosurgery Spine. 2015;23(1):94-98.

3. Dohm M, Black CM, Dacre A, Tillman JB, Fueredi G. 
A randomized trial comparing balloon kyphoplasty and 
vertebroplasty for vertebral compression fractures due to 
osteoporosis. AJNR American journal of neuroradiology. 
2014;35(12):2227-2236.

4. Buchbinder R, Johnston RV, Rischin KJ, Honlik J, Jones CA, 
Golmuhammadi K, Kallmes DF. Percutaneous vertebroplasty 
for osteoporotic vertebral kompression fractures. Cochrane 
Database of Systematic Review. 2018;4.

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “spine”, 
‘compression’, ‘fracture’ ve ‘spinal fracture’ anahtar ke-
limeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan literatürler, bi-
limsel metodoloji içeren rehberler, konsensus metinleri, 
farklı dernek ve kuruluşların danışma kurullarının üye-
leri için hazırladıkları metinler ve sistematik tarama ve 
meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. Değerlendir-
me sonucunda arama kriterlerine uygun bir adet rehber 
bulunmuştur:

1. Brazilian Medical Association (AMB) (2018) (1)

Konular ile ilgili rehberin önerileri paylaşılırken yazı-
lı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ KİFOPLASTİ / VERTEBROPLASTİ

Öneriler

1. Semptomatik osteoporotik kompresyon kırıklarında 
3-24 ay takiplerde kifoplasti vertebroplastiye göre, 
daha kısa ameliyat zamanı ve daha az sement kullanı-
mı ile ilişkilidir. Ancak kırık rekürrensi, ağrı düzeyi, 
yaşam kalitesi ve disfonksiyon açısından aralarında 
fark yoktur (Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri) (LOE 
B, GOR B).
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5. Atlantoaksiyal rotatuar fiksasyon (AARF) şüpheleni-
len çocuklarda tanıyı doğrulamak ve sınıflandırmak 
için, C1-C2 hareket analizi ile birlikte, 3-pozisyonlu 
dinamik BT önerilir (Kanıt düzeyi orta, Güçlü öne-
ri).

6. 9 yaşından küçük çocuklarda servikal omurgayı de-
ğerlendirmek için anteroposterior ve lateral direkt 
servikal grafi veya yüksek rezolüsyonlu BT önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

7. 9 yaşından büyük çocuklarda servikal omurgayı de-
ğerlendirmek için anteroposterior, lateral, ağız açık 
servikal grafiler veya yüksek rezolüsyonlu BT önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

8. Okült kırıkları ve direkt grafi ile yeterince görüntü-
lenemeyen bölgeleri değerlendirmek için, nörolojik 
hasar açısından şüpheli bölgelerin yüksek rezolüs-
yonlu BT ile değerlendirilmesi önerilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri).

9. Statik direkt grafiler veya BT sonrasında servikal spi-
nal instabilite şüphesi olan hastalarda, belirgin liga-
mentöz instabiliteyi ekarte etmek için fleksiyon-eks-
tansiyon servikal grafiler veya floroskopi önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

10. Spinal kord veya sinir kökü basısını ekarte etmek, li-
gamentöz bütünlüğü değerlendirmek veya nörolojik 
prognoz hakkında bilgi edinmek için, servikal MR ile 
değerlendirme önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri).

Kanıt: Potansiyel atlantooksipital dislokasyon şüp-
hesi olan hastalarda BT ile kondil-C1 aralığının değer-
lendirilmesi sensitivesi ve spesifitesi yüksek bir tanısal 
yöntemdir (2,3).

NEXUS düşük risk kriterlerinin 5’ini karşılayan trav-
malı çocuklarda servikal patoloji saptanmamıştır (4,5).

51 servikal spinal yaralanması olan çocuklar içinde 9 
yaşından küçük çocuklarda lateral grafiler servikal gra-
fiyi saptarken ağız açık grafide patoloji saptanmamıştır. 
Ancak 9 yaşından büyük çocuklarda ağız açık grafi ile 
kırık saptanmıştır (6).

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘pediatric’, 
‘spine’, ‘trauma’, ‘injury’ ‘spinal trauma’, ‘spinal injury’ 
anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan litera-
türler, bilimsel metodoloji içeren rehberler, konsensus 
metinleri, farklı dernek ve kuruluşların danışma kurul-
larının üyeleri için hazırladıkları metinler ve sistematik 
tarama ve meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk 
değerlendirme sonucu pediatrik spinal travmalar için 
hazırlanmış ve kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda 
belirtilen kurumların hazırladığı rehberler seçilmiştir: 

1. American Association of Neurological Surgeons/
Congress of Neurological Surgeons (AANS/CNS) 
(2013) (1)

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ TANI

Öneriler

1. Atlanto-oksipital dislokasyon şüphesi olan çocuk-
larda, kondil-C1 aralığının BT ile değerlendirilmesi 
önerilir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

2. 3 yaşından büyük ve alert, nörolojik defisiti olmayan, 
servikal ortahat hassasiyeti olmayan, ağrılı distraksi-
yon yaralanması olmayan, açıklanamayan hipotansi-
yonu olmayan, zehirlenme olmayan çocuklarda ser-
vikal omurga görüntülemesi önerilmez (Kanıt düze-
yi orta, Güçlü öneri).

3. 3 yaşından küçük ve GCS>13 olan, nörolojik defisiti 
olmayan, servikal ortahat hassasiyeti olmayan, ağrılı 
distraksiyon yaralanması olmayan, açıklanamayan 
hipotansiyonu olmayan, yüksek enerjili travma (mo-
torlu taşıt kazası, 3m ve üzeriden düşme) veya kasti 
travma geçirmemiş çocuklarda, servikal omurga gö-
rüntülemesi önerilmez (Kanıt düzeyi orta, Güçlü 
öneri).

4. Yukarıdaki kriterleri karşılamayan travma geçirmiş 
çocuklar için, direkt servikal grafi veya yüksek rezo-
lüsyonlu BT önerilir (Kanıt düzeyi orta, Güçlü öne-
ri).
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Erken dönemde başvuran AARF’ler, kapalı redük-
siyon ve immobilizasyon ile tedavi edilebilirken, geç 
dönemde gelen vakalarda traksiyon gerekebilmektedir 

(11,12). C1-C2 rotatuar subluksasyonlarında cerrahi 
tedavi, reküren subluksasyon veya kapalı yöntemler-
le redükte edilemeyen vakalar için saklanmalıdır (13). 
Dinamik BT’ler, standart BT tekniği ile gösterilemeyen 
AARF vakalarını yakalayabilmektedir (14). 3-pozisyonlu 
dinamik BT ile C1-C2 hareket analiz protokolü uygulan-
dığında AARF vakaları tespit edilebilmektedir (3).

■ KAYNAKLAR

1. Rozzelle CJ, Aarabi B, Dhall SS, et al. Management of pediatric 
cervical spine and spinal cord injuries. Neurosurgery. 2013;72 
Suppl 2:205-226.

2. Pang D, Nemzek WR, Zovickian J. Atlanto-occipital 
dislocation: part 1--normal occipital condyle-C1 interval in 89 
children. Neurosurgery. 2007;61(3):514-521; discussion 521.

3. Pang D, Nemzek WR, Zovickian J. Atlanto-occipital 
dislocation--part 2: The clinical use of (occipital) condyle-C1 
interval, comparison with other diagnostic methods, and the 
manifestation, management, and outcome of atlanto-occipital 
dislocation in children. Neurosurgery. 2007;61(5):995-1015; 
discussion 1015.

4. Viccellio P, Simon H, Pressman BD, et al. A prospective 
multicenter study of cervical spine injury in children. 
Pediatrics. 2001;108(2):E20.

5. Anderson RC, Scaife ER, Fenton SJ, Kan P, Hansen KW, 
Brockmeyer DL. Cervical spine clearance after trauma in 
children. J Neurosurg. 2006;105(5 Suppl):361-364.

6. Buhs C, Cullen M, Klein M, Farmer D. The pediatric trauma 
C-spine: is the ‘odontoid’ view necessary? Journal of pediatric 
surgery. 2000;35(6):994-997.

7. Lui TN, Lee ST, Wong CW, et al. C1-C2 fracture-dislocations 
in children and adolescents. J Trauma. 1996;40(3):408-411.

8. Nypaver M, Treloar D. Neutral cervical spine positioning in 
children. Ann Emerg Med. 1994;23(2):208-211.

9. Griffiths SC. Fracture of odontoid process in children. Journal 
of pediatric surgery. 1972;7(6):680-683.

10. Fassett DR, McCall T, Brockmeyer DL. Odontoid 
synchondrosis fractures in children. Neurosurg Focus. 
2006;20(2):E7.

11. Grogaard B, Dullerud R, Magnaes B. Acute torticollis in 
children due to atlanto-axial rotary fixation. Archives of 
orthopaedic and trauma surgery. 1993;112(4):185-188.

12. El-Khoury GY, Clark CR, Gravett AW. Acute traumatic 
rotatory atlanto-axial dislocation in children. A report of three 
cases. J Bone Joint Surg Am. 1984;66(5):774-777.

13. Subach BR, McLaughlin MR, Albright AL, Pollack IF. Current 
management of pediatric atlantoaxial rotatory subluxation. 
Spine (Phila Pa 1976). 1998;23(20):2174-2179.

14. Kowalski HM, Cohen WA, Cooper P, Wisoff JH. Pitfalls in 
the CT diagnosis of atlantoaxial rotary subluxation. AJR Am J 
Roentgenol. 1987;149(3):595-600.

Dens ve odontoid yaralanmaları ile saf ligamentöz 
yaralanmalara bağlı instabilite tanısı için fleksiyon-eks-
tansiyon grafileri gerekebilir (7).

■ TEDAVİ

Öneriler

1. 8 yaşından küçük çocuklarda, nötr dizilimin sağlan-
ması ve servikal bölgenin immoblizasyonu için trav-
ma tahtası kullanıldığında, baş ve boyun fleksiyonu-
nu önlemek için torakal bölgenin yükseltilmesi veya 
okspital bölge altında boşluk oluşturulması önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

2. C2 sinkondroz yaralanması olan 7 yaşından küçük 
çocuklarda kapalı redüksiyon ve halo immobilizas-
yon önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

3. Spontan redükte olmayan akut AARF (<4 hafta) has-
talarında, manipülasyon ile redüksiyon veya halter 
traksiyonu önerilir. Kronik AARF (>4 hafta) hastala-
rında halter veya tong/halo traksiyon ile redüksiyon 
önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

4. Rekürren veya redükte edilemeyen AARF’lerde, in-
ternal fiksasyon ve füzyon önerilir (Kanıt düzeyi dü-
şük, Zayıf öneri).

5. Servikal omurganın izole ligamentöz yaralanmala-
rında ve deformite ile ilişkili anstabil veya redükte 
edilemeyen kırık veya dislokasyonlarında, primer 
olarak cerrahinin değerlendirilmesi önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri).

6. Konservatif tedavinin başarısız olduğu servikal 
omurga yaralanmalarında, cerrahi tedavi önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

Kanıt: İlk müdahale ve transport esnasında vertebral 
kolon ve spinal kord hasarını azaltmada, spinal immobi-
lizasyonun önemli bir yeri vardır. Çocuk servikal omur-
gasının nötr pozisyonda immobilizasyonu ideal olup, 8 
yaşından küçük çocuklarda gövdeye oranla büyük kafa 
boynu fleksiyona zorlamaktadır. 8 yaşından küçük ço-
cuklarda pozisyonel boyun fleksiyonunu ortadan kaldır-
mak için gövdenin yükseltilmesi gerekmekte, 4 yaş altın-
da daha da fazla yükseltilmesi gerekmektedir (8).

C2 sinkondrozu 7 yaşına kadar tamamen kapanma-
yabilir ve küçük çocuklarda travmaya hassas bir bölgedir 

(9). Bu bölgedeki yaralanmalar Minerva, yumuşak ve 
sert boyunluklar ve halo ile tedavi edilebilmekte olup, 
en sık kullanılan yöntem halodur. Haloyu Minerva takip 
etmektedir. Konservatif yolla düzelmeyen vakalarda cer-
rahi yapılabilmektedir (10). 
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gibi RT tekniklerinin kullanılması düşünülmelidir 
(Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri).

5. Spinal kemik lezyonlarında rekürren ağrının tekrar 
tedavisinde, SBRT gibi ileri radyasyon teknikleri uy-
gun, etkili ve güvenli olabilir, ancak rutin kullanımını 
destekleyen veri sınırlı olduğundan, bu yaklaşımın, 
klinik çalışmalar ile sınırlandırılması önerilir (Kanıt 
düzeyi orta, Güçlü öneri).

6. Cerrahi, radyonüklidler, bifosfonatlar, veya kifoplas-
ti/vertebroplasti, ağrılı kemik metastazı olan hasta-
larda SBRT ihtiyacını ortadan kaldırmaz (Kanıt dü-
zeyi orta, Güçlü öneri).

Kanıt: Howell ve ark, onkoloji hastalarında ağrı-
lı vertebra metastazı olan alt grubu incelemiş ve ağrıya 
yanıt açısından SF kolunda %70, multifraksiyone (MF) 
kolunda %62 yanıt ile tüm popülasyonla uyumlu oldu-
ğunu saptamışlardır (2). 3 yıldaki tekrar tedavi oranları, 
lomber omurga metastazlı hastalarda SF’te %15, MF’de 
%5 civarındadır (3).

Omurga hastalarında SF ve MF arasında toksisiteye 
dair anlamlı fark saptanmamıştır (3). Chow’un meta-a-
nalizi de SF ve MF tedavilerinde patolojik kırık insidan-
sını benzer bulmuşlardır (4).

Ağrılı kemik metastazı için eksternal radyoterapi ile 
tedavi tekrarını inceleyen meta-analiz ve prospektif ça-
lışmalarda, orta dereceli tedavi etkinliği gösterilmiştir 
(5). Daha önce RT alan hastalarda tekrar tedavi incelen-
diğinde SF veya MF arasında ağrı kontrolü açısından be-
lirgin fark bulunmamıştır (6).

Stereotaksik vücut radyoterapisi (SBRT) gibi ileri RT 
teknikleri hedef dokuya yüksek biyoekuvalan doz ulaş-
tırmaktadır. Ancak, SBRT etkinlik ve güvenliğine dair 
veriler düşük kaliteli çalışmalardan gelmektedir. Spinal 
kord kompresyonu olan hastalarda SBRT çok dikkatli 
kullanılmalıdır, zira hedef doku ve komşuluğundaki nor-
mal ve hayati dokulardan fiziksel ayrım yoktur (1).

Editör notu: 2018 yılında vertebra metastazları için, 
büyük kısmı konsensusa dayanan Hollanda Ulusal Gu-
ideline’ı adı altında bir algoritma yayınlanmıştır (verteb 
met1). Dileyenler aşağıdaki kaynaktan ulaşabilir.

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “vertebra”, 
“spine”, “metastasis”, “metastatic”, “tumor”, “neoplasm” 
anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan litera-
türler, bilimsel metodoloji içeren rehberler, konsensus 
metinleri, farklı dernek ve kuruluşların danışma kurul-
larının üyeleri için hazırladıkları metinler ve sistematik 
tarama ve meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk 
değerlendirme sonucu kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun 
aşağıda belirtilen kurumların hazırladığı rehberler seçil-
miştir:

1. The American Society for Radiation Oncology (AST-
RO) (2017) (1)

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
omurga metastazları ile ilgili önerileri alınmış, yazılı me-
tinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ RADYASYON TERAPİSİ

Öneriler

1. Ağrılı spinal bölgelerde, tek doz 8 Gy fraksiyonu, 
daha uzun süreli RT’yle karşılaştırıldığında, ağrı 
kontrolü daha az olmamaktadır ve bu nedenle sınırlı 
yaşam beklentisi olan hastalar için mantıklı ve uygun 
bir tedavidir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

2. Mevcut yüksek kaliteli veriler açısından Single-fracti-
on (SF) tedavisinin, ağrılı kemik metastazı olan has-
talarda kullanımını kısıtlayabilecek, kabul edilemez 
oranda uzun dönem yan etkileri olduğuna dair kanıt 
yoktur. Fraksiyone tedaviye kıyasla, SF tedavisi son-
rasında artmış patolojik kırık riski hâlen belirsizdir 
(Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

3. İlk tedavi sonrasında 1 aydan daha uzun süreli re-
kürren omurga ağrısı olan hastalar, normal doku doz 
sınırlarına uymak şartıyla, eksternal radyoterapi ile 
tekrar tedavi açısından değerlendirilmelidir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

4. Rutin olarak bu tedaviyi destekleyen yeterli kanıt 
bulunmadığından klinik çalışmalarda, ağrılı spinal 
kolon kemik lezyonları veya spinal kord kompresyo-
nunda, primer tedavi olarak stereotaksik RT (SBRT) 
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3. Majumder D, Chatterjee D, Bandyopadhyay A, Mallick SK, 
Sarkar SK, Majumdar A. Single Fraction versus Multiple 
Fraction Radiotherapy for Palliation of Painful Vertebral Bone 
Metastases: A Prospective Study. Indian journal of palliative 
care. 2012;18(3):202-206.

4. Chow E, Zeng L, Salvo N, Dennis K, Tsao M, Lutz S. Update on 
the systematic review of palliative radiotherapy trials for bone 
metastases. Clinical oncology (Royal College of Radiologists 
(Great Britain)). 2012;24(2):112-124.

5. Huisman M, van den Bosch MA, Wijlemans JW, van Vulpen 
M, van der Linden YM, Verkooijen HM. Effectiveness of 
reirradiation for painful bone metastases: a systematic review 
and meta-analysis. International journal of radiation oncology, 
biology, physics. 2012;84(1):8-14.

6. Chow E, van der Linden YM, Roos D, et al. Single versus 
multiple fractions of repeat radiation for painful bone 
metastases: a randomised, controlled, non-inferiority trial. 
The Lancet Oncology. 2014;15(2):164-171.

Verteb met1. Groenen KHJ, van der Linden YM, 
Brouwer T et al. The Dutch national guideline on me-
tastases and hematological malignancies localized wit-
hin the spine; a multidiscipnary collaboration towards 
timely and proactive management. Cancer Treatment 
Review 2018; 69;29-38.

■ KAYNAKLAR 

1. Lutz S, Balboni T, Jones J, et al. Palliative radiation therapy 
for bone metastases: Update of an ASTRO Evidence-Based 
Guideline. Practical radiation oncology. 2017;7(1):4-12.

2. Howell DD, James JL, Hartsell WF, et al. Single-fraction 
radiotherapy versus multifraction radiotherapy for palliation 
of painful vertebral bone metastases-equivalent efficacy, 
less toxicity, more convenient: a subset analysis of Radiation 
Therapy Oncology Group trial 97-14. Cancer. 2013;119(4):888-
896.
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6. RT sonrasında nüks durumunda, yeni RT tedavisi 
sadece 1) ilgili organlarda doz aşımı olmayacaksa, 
2) yeterli hedef dokuyu kapsayacaksa endikedir. Bu 
mümkün değilse, diğer tedavi yöntemleri seçilmeli-
dir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

7. Maksimum debulking stratejisi sadece, sinir/spinal 
kord/beyin basısına bağlı semptomları azaltmak/yok 
etmek için veya rezidü dokuya RT verebilmek için, 
hayati yapıları tümörden ayırmak amacı ile düşünül-
melidir (Kanıt düzeyi zayıf, Zayıf öneri).

8. Yukarıdaki durumda cerrahi komplikasyon riski dra-
matik bir şekilde artmış olduğu için, yüksek-doz RT 
öncesinde, cerrahi çok dikkatli yapılmalıdır (Kanıt 
düzeyi zayıf, Zayıf öneri).

9. Ayrıca, onkolojik olarak hasta genellikle kötüleşir ve 
her cerrahi ile mortalite ve ciddi morbidite riski artar 
(Kanıt düzeyi zayıf, Güçlü öneri).

10. Lokal tedaviye uygun olmayan veya semptomatik 
rahatlamanın amaçlandığı vakalarda, tümör büyü-
mesini durdurmak ve/veya semptomları azaltmak 
için, performans durumu, komorbiditeler, beklenen 
tedaviye bağlı yan etkiler ve hastanın tercihleri de göz 
önüne alınarak “Salvage(kurtarma) palyatif antikan-
ser medikal tedavi” değerlendirilmelidir (Kanıt dü-
zeyi zayıf, güçlü öneri).

Kanıt: Rehberde kanıtlar tartışılmamıştır.

■ TEDAVİ

Öneriler

1. Mobil spinal ve sakral tümörler için, kür niyetiyle 
yapılan salvage (kurtarma, temizleme) rezeksiyonda 
amaç, negatif cerrahi sınırlarla birlikte en-bloc rezek-
siyon olmalıdır (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

2. Kafa tabanı veya boyun, intratorakal, intraabdominal 
veya intrapelvik bölgelerdeki nükslerde, genellikle 
negatif sınır/R0 rezeksiyon yapılamaz, bu nedenle 
cerrahide amaç gros total rezeksiyon olmalıdır (Ka-
nıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

3. Kafa tabanı tümörlerinde, tümör hacmini azaltmak 
ve sonraki radyoterapinin etkinliğini artırmak için, 

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’kelimelerine ek olarak “vertebra”, 
“spine”, “chordoma” anahtar kelimeleriyle arama yapıl-
mıştır. Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji içeren 
rehberler, konsensus metinleri, farklı dernek ve kuru-
luşların danışma kurullarının üyeleri için hazırladıkları 
metinler ve sistematik tarama ve meta analizler şeklinde 
sınıflandırılmıştır. İlk değerlendirme sonucu kanıta da-
yalı tıp ilkelerine uygun aşağıda belirtilen kurumların 
hazırladığı rehberler seçilmiştir:

1. Chordoma Global Consensus Group (CGCG) (2017) 
(1)

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
omurga metastazları ile ilgili önerileri alınmış, yazılı me-
tinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ LOKAL NÜKSLERDE TEDAVİ STRATEJİSİ

Öneriler

1. “Kür niyetiyle tekrar salvage (kurtarma, temizleme) 
rezeksiyon”da hedef, gros total rezeksiyon, ve müm-
künse, negatif cerrahi sınırlarla birlikte en-bloc re-
zeksiyon olmalıdır (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öne-
ri).

2. Multifokal hastalıkta, kür neredeyse imkânsız olup 
kür amacıyla tekrar rezeksiyon yapılmamalıdır (Ka-
nıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

3. Öncesinde piecemal (parça parça) rezeksiyon öyküsü 
(kafa tabanı tümörleri hâriç), öncesinde yüksek doz 
RT (mobil spinal ve sakral kordoma durumunda), 
ve/veya tümör rüptürü, kür amaçlı tekrar rezeksiyon 
yapmamak için aşikâr kriterlerdir (Kanıt düzeyi dü-
şük, Güçlü öneri).

4. Daha önceden RT almamış hastalardaki nüks duru-
munda, tek başına definitif RT (debulking yapma-
dan), cerrahi + radyoterapiye mantıklı bir alterna-
tiftir, ancak ikisi de çok etkili değildir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri).

5. Definif RT düşünen hastalar, yüksek doz radyasyona 
bağlı geç dönem toksisite riski hakkında bilgilendiril-
melidir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).
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5. Daha önce RT almış hastalarda, radyasyon plan-
laması, önceki RT doz dağılımını doğru bir şekilde 
rekonstükte edilerek planlanmalı, ve beklenen mor-
bidite ve ek radyasyon gözönüne alınmalıdır (Kanıt 
düzeyi zayıf, Zayıf öneri).

6. Metal implantların varlığı, küratif RT vermemek için 
veya partikül yerine fotonlar ile vermek için kilit fak-
tör olabilir (Kanıt düzeyi zayıf, Güçlü öneri).

Kanıt: Rehberde kanıtlar tartışılmamıştır.

■ MEDİKAL TEDAVİ

Öneriler

1. İmatinib ve sorafenib ilerlemiş kordomada etkinliği-
ne dair en fazla kanıt bulunan ajanlardır ve hastalık 
progresyonu ve ya semptomları hafifletmek için ma-
kul palyatif tedavi yöntemleridir (Kanıt düzeyi zayıf, 
Güçlü öneri).

2. Sitotoksik kempterapi genellikle inaktiftir, ve öner-
mek için yeterli kanıt yoktur (Kanıt düzeyi zayıf, 
Zayıf öneri).

Kanıt: Rehberde kanıtlar tartışılmamıştır.

■ KAYNAKLAR

1. Stacchiotti S, Gronchi A, Fossati P, et al. Best practices for the 
management of local-regional recurrent chordoma: a position 
paper by the Chordoma Global Consensus Group. Annals of 
oncology : official journal of the European Society for Medical 
Oncology. 2017;28(6):1230-1242.

tüm vakalarda R1(gros total) rezeksiyon hedeflenme-
lidir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

3. Sağkalımı uzatma ihtimali düşük olduğundan dolayı, 
debulking cerrahi sadece sınırlı sayıdaki vakada dü-
şünülmelidir. Subtotal rezeksiyon yapıldığında, çevre 
dokuların kontamine olmaması için her türlü çaba 
sarf edilmelidir (Kanıt düzeyi zayıf, Güçlü öneri).

Kanıt: Rehberde kanıtlar tartışılmamıştır.

■ NÜKSTE RADYOTERAPİ

Öneriler

1. Nüks kordomalarda lokal kontrolü sağlamak için, he-
def kitlenin yakınındaki kritik yapıların maruz kaldı-
ğı kümülatif dozu da sınırlandırarak, biyolojik olarak 
yüksek doz vermek gereklidir (Kanıt düzeyi zayıf, 
Güçlü öneri).

2. Daha önce RT almamış hastalarda, kür niyetiyle sal-
vage RT, ilk tedavi gibi planlanmalıdır (Kanıt düzeyi 
zayıf, Zayıf öneri).

3. Kordomalar radyorezistan olduğu için, daha önce 
RT almamış hastalarda, foton ve proton tedavisi için 
konvansiyonel fraksiyonlama (1.8-2 GyE) yapılarak 
en az 74GyE verilmelidir (Kanıt düzeyi zayıf, Güçlü 
öneri).

4. Daha önce RT almış hastalarda, risk altındaki organ-
ların sınır değerlerini aşmadan yeni bir yüksek doz 
RT verme imkânı varsa, hastaya RT almamış nüks 
gibi düşünülerek yaklaşılmalıdır (Kanıt düzeyi zayıf, 
Zayıf öneri).
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davi endikasyonudur (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri).

4. Eşlik eden osteolitik kemik lezyonu olmaksızın, os-
teoporoz veya kompresyon kırığı da ve kemik dan-
sitometri çalışmaları da kriterleri karşılamaz (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

5. Kemik (Tc-99) sintigrafisinin miyelom kemik hasta-
lığı tanısında yeri yoktur (Kanıt düzeyi yüksek, Güç-
lü öneri).

■ BİFOSFONAT TEDAVİSİ

Öneriler

1. Tespit edilebilen osteolitik kemik lezyonu olan mul-
tiple miyelomalı hastalarda, bifosfonatlar başlanma-
lıdır (Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Güçlü öneri/kon-
sensus).

2. Tespit edilebilen osteolitik kemik lezyonu olmayan 
multiple miyelomalı hastalarda, bifosfonatlar başlan-
malıdır (Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Güçlü öneri/
konsensus).

3. Oral klodronat yerine intravenöz zoledronik asit 
önerilir, zira iskelet sistemiyle ilişkili olayları önleme-
de daha etkilidir (Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Güç-
lü öneri/konsensus).

4. Miyelom kemik hastalığıyla ilişkili ağrıyı kontrol et-
mek için intravenöz zoledronik asit, pamdironat veya 
oral klodronat kullanılabilir (Kanıt düzeyi belirtil-
memiş, Güçlü öneri/konsensus).

5. Bifosfonatlar için intravenöz yol, tercih edilmesi ge-
reken yoldur (Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Güçlü 
öneri/konsensus).

6. Hastanede hizmet alamayacak hastalar için evde int-
ravenöz infüzyon veya oral alım değerlendirilebilir 
(Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Zayıf öneri).

Kanıt: Oral pamidronat iskelet sistemiyle ilgili olay-
ları plaseboya göre azaltmamakla beraber intravenöz 
pamdironat belirgin derecede azalma sağlamıştır (3,4). 
Konvansiyonel kemoterapi döneminde, zoledronik asit, 
iskelet sistemiyle ilgili olayları ve ağrıyı azaltmada ve ilk 
iskelet sistemiyle ilgili olay gelişme süresini ertelemede 

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “vertebra”, 
“spine”, “myeloma” anahtar kelimeleriyle arama yapıl-
mıştır. Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji içeren 
rehberler, konsensus metinleri, farklı dernek ve kuru-
luşların danışma kurullarının üyeleri için hazırladıkları 
metinler ve sistematik tarama ve meta analizler şeklinde 
sınıflandırılmıştır. İlk değerlendirme sonucu kanıta da-
yalı tıp ilkelerine uygun aşağıda belirtilen kurumların 
hazırladığı rehberler seçilmiştir:

1. International Myeloma Working Group (2013) (1)

2. Australian Guidelines (2017) (2)

Bu rehberler arasından en geniş kapsamlı olanı ve 
diğer rehberlerin önerilerini de paylaşması ve uygun 
metodolojisi nedeniyle International Myeloma Working 
Group önerileri rehber olarak seçilmiş ve kullanılmasına 
karar verilmiştir. Diğer rehberden miyelom kemik hasta-
lığı ile ilgili öneriler alınmıştır.

■ TEŞHİS

Öneriler

Ana kaynak olarak kullanılan rehberde bu konuda 
öneri mevcut değildir.

Diğer Rehberlerin Önerileri

Australian Guidelines (2017) (2);

1. İlk olarak konvansiyonel radyoloji ile iskelet taraması 
yapılabilir, ancak şüpheli radyolojik bulguları netleş-
tirmek için veya negatif radyolojiye rağmen, kemik 
hastalığı şüphesi yüksek ise tüm vücut düşük doz BT 
(WBLD-CT) veya PET/BT kullanılmalıdır (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

2. Miyelom kemik hastalığı, konvansiyonel radyoloji, 
BT (WBLD-CT dâhil) veya PET/BT’de bir veya daha 
fazla osteolitik lezyon olarak tanımlanır. BT’de lez-
yonlar ≥ 5 mm olmalıdır. PET taramada eşlik eden 
destrüktif kemik lezyonu olmaksızın artmış aktivite 
yeterli değildir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

3. Smouldering multiple miyelom olan hastalarda, 
MR’da en az 5 mm olan birden fazla fokal lezyon te-
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vitamin D desteğine ihtiyaç duyabilir (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri).

11. Tam veya tama yakın remisyona giren hastalarda, ay-
lık bifosfonat kullanımı 2 yıla kadar devam etmelidir 
(Zayıf öneri) . İskelet sistemiyle ilgili riskler düşükse 
kesilebilir veya risk orta derece ise 3 ayda bir kulla-
nıma düşürülebilir (Kanıt düzeyi orta, Zayıf öneri). 
Nüks olanlarda aylık kullanıma dönülmelidir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Zayıf öneri).

12. Tam veya tama yakın remisyona girmeyen, fakat 
stabil seyir gösteren hastalarda (orta dereceli risk), 
2. yıldan sonra 2 ayda bir tedaviye geçilebilir (Kanıt 
düzeyi orta, Zayıf öneri).

13. Aktif veya progresif hastalığı olanlarda (yüksek risk), 
bifosfonatlar aylık kullanılmalıdır (Güçlü öneri).

14. Bifosfonat tedavisi öncesinde, hastalar tam bir den-
tal muayeneden geçmeli, mevcut diş problemleri çö-
zülüp periodontal bölge sağlığı optimize edilmelidir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

15. Hastalar ağız hijyeni ve semptomları erken farketme 
konusunda eğitilmelidir. En geç her 12 ayda bir ağız 
check-up’ından geçmelidir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri).

16. Yeni dental problemler konservatif olarak tedavi edil-
meli, diş çekimi ve diğer cerrahi işlemler zorunlu ol-
madıkça yapılmamalıdır (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri).

17. Majör invazif dental işlemler tecrübeli çene cerrahla-
rınca yapılmalıdır (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öne-
ri).

18. İnvazif dental işlem geçiren hastalarda profilaktik 
antibiyotikler faydalı olabilir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri).

19. İnvazif dental işlem gereksinimi olan hastalarda, yu-
muşak doku iyileşmesi tamamlanana kadar bifosfo-
natlara ara verilmelidir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri).

20. İnvazif dental işlem gereksinimi olan hastalarda, 
hasta bazlı risk ve fayda beklentisi değerlendirilerek 
işlemden 1-3 ay önce bifosfonatların kesilmesi man-
tıklı olabilir (Kanıt düzeyi yetersiz, Zayıf öneri).

21. Vakaların çoğunda çene osteonekrozu konservatif ol-
malıdır (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

22. Çene osteonekrozu gelişen hastalarda, yumuşak 
doku iyileşene kadar bifosfonatlara ara verilmelidir. 

en az pamidronat kadar etkili bulunmuştur (5). İki yıl-
dan fazla tedavi alan hastalarda zoledronik asit, klodro-
nata kıyasla, genel sağkalımı uzatmış, iskelet sistemiyle 
ilgili olayları azaltmıştır (6).

Diğer Rehberlerin Önerileri

Australian Guidelines (2017) (2);

1. Son rehberler ve bifosfonatların plaseboya kıyasla 
sağkalım konusunda avantaj sağladığı gerçeğinden 
hareketle, miyelom kemik hastalığına dair kanıt ol-
sun olmasın, semptomatik tedavi gerektiren tüm 
multiple miyelom hastalarında bifosfonatlar başlan-
malıdır (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

3. İntravenöz bifosfonatlar, oral ajanlardan daha etkili-
dir. Pamidronat veya zoledronik asit çoğu hasta için 
uygun seçeneklerdir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri).

4. Çene osteonekrozu riski zoledronik asitte daha yük-
sektir. Çene osteonekrozu açısından riskli hastalarda 
pamidronat tercih edilebilir (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri).

5. İnfüzyon için hastaneye gelemeyecek hastalar için 
oral klodronat makul bir seçenektir, ancak doz öne-
rilerine çok sıkı uyulmalıdır (Yetersiz kanıt, Zayıf 
öneri).

6. Pamidronat ve zoledronik asit her 3-4 haftada bir 
uygulanır. Oral klodronat günlük olarak bir veya iki 
dozda uygulanır (Güçlü öneri) .

7. Her infüzyondan önce böbrek fonksiyonları değer-
lendirilmelidir. Açıklanamayan böbrek fonksiyon 
bozukluklarında, böbrek fonksiyonları bazal seviye-
nin %10 civarına dönene kadar bifosfonat kullanımı 
durdurulmalıdır (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öne-
ri).

8. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, zoled-
ronik asit dozu üreticinin önerilerine göre ayarlan-
malıdır (Zayıf öneri). Pamidronat için benzer bir 
doz azaltımı önerisi yoktur (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri).

9. Ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
ne pamidronat, ne de zoledronik asit önerilir. Ancak 
hayati risk yaratan hiperkalsemi veya ciddi miyelom 
kemik hastalığında 2-4 saat içinde 30 mg pamidronat 
verilebilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

10. Serum kalsiyum, fosfat ve magnezyum seviyeleri 
düzenli olarak ölçülmelidir. Hastalar kalsiyum veya 
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Kanıt: Multiple miyelomada dekompresif laminekto-
miye nadiren gereksinim duyulur, ancak radyorezistan 
veya retropulse kemik fragmanları cerrahi girişim ge-
rektirebilir (8). Bu hastalarda cerrahi girişim çoğunlukla 
palyatif yaklaşımla sınırlıdır ve iyi tolere edilir (9).

■ KAYNAKLAR
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Ancak, bu karar, özellikle aktif multiple miyelomalı 
hastalarda, fayda-risk oranına göre vaka bazlı olarak 
değerlendirilmelidir. Kemik durumunda iyileşme ol-
duğunda tedaviye tekrar başlanması mantıklı olabilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

23. Zolderonik asit kullanırken çene osteonekrozu geli-
şen hastalarda pamidronata geçmek mantıklı olabilir 
(Kanıt düzeyi güçlü, Zayıf öneri).

24. İskelet sistemiyle ilgili olaylar açısından kemik re-
zorpsiyon markerlarının prediktif olduğunu gösteren 
çalışmalar olsa da, rutin kullanımı konusunda öneri 
yoktur (Güçlü öneri).

25. Bifosfonat tedavisinin takibinde kemik rezorpsiyon 
markerlarının yeri yoktur (Güçlü öneri).

26. İnvazif dental işlem gereksinimi olan hastalarda çene 
osteonekrozu riskini belirlemek için kemik rezorp-
siyon markerlarının kullanımını destekleyen yeterli 
kanıt yoktur (Güçlü öneri).

Miyelomlu hastalarda Kifoplasti/vertebroplasti,

Öneriler

1. Semptomatik vertebral kompresyon kırığı (VKK) 
olan hastalarda balon kifoplasti düşünülmelidir. Ba-
lon kifoplasti ağrılı VKK olan hastalarda yaşam kali-
tesini artırmak için seçilmesi gereken işlemdir (Kanıt 
düzeyi belirtilmemiş, Güçlü öneri/konsensus).

2. Vertebroplastinin yeri net değildir, zira miyelomlu 
hastalarda vertebroplasti ile randomize çalışma yok-
tur.

Kanıt: Solid tümör veya multiple miyelom metastazlı 
hastalarda VKK’nın balon kifoplasti ile tedavisi fiziksel 
fonksiyon, sırt ağrısı, yaşam kalitesi ve günlük aktivite-
lerin sürdürülmesinde cerrahi dışı tedaviye göre daha iyi 
sonuçlarla ilişkili bulunmuştur (7).

■ CERRAHİ

Öneriler

1. Şüpheli veya gösterilmiş uzun kemik kırıkları, spinal 
kordun kemik basısı veya vertebral kolon instabilitesi 
varlığında, ilgili bölüm konsültasyonu istenmelidir 
(Kanıt düzeyi belirtilmemiş, Zayıf öneri).
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cak ateş, bakteriyel vertebra osteomiyelitlerinin %45’inde 
mevcuttur. Mikobakteri, brusella, fungal osteomiyelit-
lerde nadiren görülür ve antipiretik etkisi olan analjezik 
kullanan hastalarda da maskelenebilir (2,3). Sinsi kronik 
ağrısı veya paraplejisi olan hastalarda, boyun ve sırt ağ-
rısının daha sık sebepleri nedeniyle tanı atlanabilir. Ağrı 
tipik olarak disk mesafesine lokalizedir ve egzersiz veya 
perküsyonla artar (4).

Sırt ağrısı olan hastalarda, spesifik olmamakla bera-
ber, artmış ESR ve CRP’nin %94-%100 sensitivitesi var-
dır (5). Bu parametreler dirençli bel ağrılarında enfeksi-
yon ve malignansiyi ekarte etmek için sıklıkla kullanılır.

Son 1 yılda kanda Staphylococcus aureus enfeksiyonu 
hikayesi olan hastalarda sırt ağrısı ve radiküler semp-
tomlar sorgulanmalıdır (5).

■ TANI

Öneriler

1. VO’den şüphelenilen hastalarda, dikkatli bir tıbbi ve 
motor/duyusal nörolojik değerlendirme yapılması 
önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

2. VO’den şüphelenilen tüm hastalardan, bazal ESR ve 
CRP ile bakteri (aerobik ve anaerobik) kültürleri (2 
set) alınması önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü 
öneri).

3. VO’den şüphelenilen hastalarda omurga MR’ı önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

4. MR mümkün değilse (Ör: kalp implantları, koklear 
implantlar, klostrofobi, cihaz yokluğu, vs), VO’den 
şüphelenilen hastalarda omurga galyum/Tc99 kemik 
taraması kombinasyonu, veya BT, veya PET taraması 
önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

5. Bruselloz için endemik bölgelerde yaşayan subakut 
VO vakalarında, Brucella türleri için kan kültürü 
alınması ve serolojik test yapılması önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Güçlü öneri).

6. VO şüphesi bulunan ve fungal enfeksiyon açısından 
risk altında bulunan (epidemiyolojik veya konakçı-
ya ait faktörler) hastalarda mantar kültürü alınması 
önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

Tarama, Medline, Cochrane ve Embase arama mo-
torları kullanılarak yapılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimelerine ek olarak “vertebra”, 
“spine”, “pyogenic spondylodiscitis” anahtar kelimele-
riyle arama yapılmıştır. Bulunan literatürler, bilimsel 
metodoloji içeren rehberler, konsensus metinleri, farklı 
dernek ve kuruluşların danışma kurullarının üyeleri için 
hazırladıkları metinler ve sistematik tarama ve meta ana-
lizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk değerlendirme so-
nucu kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda belirtilen 
kurumların hazırladığı rehberler seçilmiştir:

1. Infectious Diseases Society of America (IDSA) (2015) 

(1)

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ KLİNİK

Öneriler

1. Yeni başlayan veya kötüleşen sırt/boyun ağrısı ve ateş 
varlığında vertebra osteomiyelitinden (VO) şüphele-
nilmelidir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri/kon-
sensus).

2. Yeni başlayan veya kötüleşen sırt/boyun ağrısı ve 
yüksek ESR veya CRP varlığında VO’den şüphelenil-
melidir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri/konsen-
sus).

3. Yeni başlayan veya kötüleşen sırt/boyun ağrısı ve 
kanda enfeksiyon veya enfektif endokardit varlığın-
da VO’den şüphelenilmelidir (Kanıt düzeyi düşük, 
Güçlü öneri/konsensus).

4. Sırt ağrısı var veya yokken, ateş ve yeni nörolojik 
semptomlarla başvuran hastalarda VO düşünülebilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

5. Yakın dönemde geçirilmiş kanda Staphylococcus au-
reus enfeksiyonunu takiben, yeni başlayan lokalize 
boyun veya sırt ağrısı ile başvuran hastalarda VO dü-
şünülebilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

Kanıt: Hastalar akut fokal ağrı ve ateş ile başvurdu-
ğunda vertebra osteomiyeliti tanısı kolaydır ve görüntü-
leme yöntemleri ile doğru ve kesin tanı konulabilir. An-
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ikinci bir aspirasyon biyopsisi önerilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Güçlü öneri).

16. VO şühesi olan ve ilk aspirasyon biyopsisi tanısal ol-
mayan hastalarda üremesi zor organizmaları (anae-
roblar, mantarlar, Brucella türleri, veya mikobakteri 
gibi) ekarte etmek için ek testler yapılmalıdır (Kanıt 
düzeyi düşük, Güçlü öneri).

17. VO şüphesi olan, aspirasyon biyopsisi ve laboratuvar 
çalışmaları tanısal olmayan hastalarda, görüntüleme 
rehberliğinde aspirasyon biyopsisisin tekrarı, perkü-
tan endoskopik diskektomi ve drenaj, veya açık eksiz-
yonel biyopsi yapılması tavsiye edilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri).

Kanıt: VO şüphesi bulunan tüm hastalarda tıbbi ve 
nörolojik hikaye ve değerlendirme yapılmalı, hemato-
jen yayılım için potansiyel giriş kaynaklarına dair izler 
araştırılmalıdır. Semptomların başlangıcından 3-6 hafta 
sonra direkt grafilerde kemik hasarı görülmeye başlar. 
Mümkünse, VO şüphesi olan hastalarda MR ilk tanısal 
görüntüleme yöntemidir (6).

T1 sekanslarında disk mesafesi ve komşu kemik iliği 
arasındaki ayrımın kaybolması ve T2 sekanslarda disk 
ve etkilenmiş komşu kemik iliğindeki artmış sinyal in-
tensitesi bakteriyel VO ‘nin belirtisidir. Tüberküloz veya 
brusella VO’de, vertebra korpuslarındaki inflamatuvar 
süreci göstermede T1 sekanslar, T2 sekanslara göre daha 
sensitif gözükmektedir (7).

Enfeksiyöz sürecin paravertebral alana uzanma-
sı sonucu oluşan epidural veya paravertebral abseler 
en iyi şekilde gadolinyum-dietilenetriaminepentasetat 
(Gd-DTPA) MR’da gözükür. Gd-DTPA tutulumu akut 
inflamatuar sürecin ilk bulgusu olabilir ve spesifiteyi art-
tırmak için kullanılır (8). Ayrıca, MR ile VO sıkça görü-
len dejeneratif, travmatik veya neoplastik hastalıklardan 
da ayrılabilir. İlk görüntülemede tipik VO bulguları sap-
tanmazsa 1-3 hafta içinde tetkik tekrarı gerekebilir (9). 
Galyum ve kemik tarama birlikte kullanıldığında spesi-
fite <%90 olmaktadır. %91 düzeyindeki sensitivitesi ile, 
tanısı şüpheli hastalarda VO’ni ekarte etmek için değer-
li bir test olmaktadır (10). Pozitron emisyon tomografi 
(PET) kronik osteomiyeliti tespit etmekte oldukça sensi-
tiftir. Negatif PET, VO dâhil osteomiyelit tanısını ekarte 
eder. Zira, aksiyal iskeletteki yüksek konsantrasyondaki 
kırmızı kemik iliği nedeniyle sensitivitesinin çok yüksek 
olması beklenir (11).

VO’den şüphelenilen tüm hastalardan en az 2 set bak-
teri kültürü (aerobik ve anaerobik) rutin olarak gönde-
rilmelidir (12). Yüksek epidemiyolojik risk varlığındaki 
gibi burcella’dan şüphelenildiğinde, kan kültürleri 2 haf-

7. Mycobacterium tuberculosis (Ör: Endemik bölgeler-
de yaşayan veya göç eden veya risk faktörleri taşıyan)
açısından risk altında bulunan subakut VO vakala-
rında, PPD testi veya interferon-γ salınım testi yapıl-
ması önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

8. VO şüphesi bulunan hastaların, enfeksiyon hastalık-
ları uzmanı ve omurga cerrahlarınca değerlendiril-
mesi düşünülebilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öne-
ri).

9. VO ile ilişkili organizmalara yönelik (S. aureus, Stap-
hylococcus lugdunensis, ve Brucella türleri) kan kül-
türleri veya serolojik testlerle mikrobiyolojik tanı 
konulamayan tüm şüpheli (klinik, laboratuvar ve gö-
rüntüleme yöntemlerine dayanan) VO hastalarında 
radyoloji rehberliğinde aspirasyon biyopsisi önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

10. Kanında S. aureus, Staphylococcus lugdunensis, veya 
Brucella türleri ile enfeksiyon mevcut olup klinik, la-
boratuvar ve radyolojik olarak VO şüphesi bulunan 
hastalarda görüntüleme rehberliğinde aspirasyon 
biyopsisi yapılması önerilmez (Kanıt düzeyi düşük, 
Güçlü öneri).

11. Subakut VO şüphesi (yüksek endemi) ve Brucella se-
rolojisi kuvvetli pozitif olan hastalarda görüntüleme 
rehberliğinde aspirasyon biyopsisi yapılması önerilir-
mez (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

12. VO şüphesinde, epidemiyolojik ve konakçı risk fak-
törleri veya karakteristik radyolojik bulgular varsa, 
görüntüleme rehberliğinde aspirasyon biyopsisine 
mantar, mikobakteriyel veya brucella kültürlerinin de 
eklenmesi tavsiye edilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri).

13. VO şüphesi buluınan hastalarda aerobik ve anaerobik 
bakteri kültürlerinde üreme olmamışsa, uygun koşul-
da saklanmış spesimenlere mantar ve mikobakteriyel 
kültürlerin eklenmesi, ve bakteriyel nükleik asit amp-
lifikasyon testi yapılması tavsiye edilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri).

14. Yeterli miktarda doku alınabilirse, VO tanısını doğ-
rulamak ve özellikle negatif kültür sonucu varlığında 
sonraki tanısal testleri yönlendirmek için tüm hasta-
lardan patoloji spesimeni gönderilmelidir (Kanıt dü-
zeyi düşük, Güçlü öneri).

15. Eşlik eden kanda enfeksiyon yoksa, VO’den şüphele-
nilen ve orijinal biyopsisi ciltle kontamine (koagülaz 
negatif stafilokoklar (S. lugdunensis hâriç), propioni-
bacterium türleri, veya difteroidler) olan vakalarda 



74

Spinal ve Periferik Sinir Rehberleri
Vertebra Osteomiyelitleri İçin Öneriler

(26). Mantarlara bağlı VO’i nadirdir ve en sık olarak im-
münosupresif hastalarda görülür (27). Veri olmamasına 
karşın, tanısal aspirasyon biyopsisi tekrar edilecekse 1) 
Gram boyama ve aerobik kültür, 2) mikobakteriyal boya-
ma ve kültür (ve varsa nükleik asit amplifikasyon testi), 
3) brucella kültürü, 4) mantar boyama ve kültürü ve 5) 
patoloji için materyal alınması tavsiye edilir.

Sırt ağrısı ve anormal MR durumunda ayırıcı tanıda 
VO, neoplazmlar, disk mesafesinde çökme ile giden akut 
disk hernisi ve osteoporoz ile ilişkili vertebra çökmesi 
(vertebranın kompresyon kırığı) yer alır. Görüntüleme 
rehberliğinde perkütan iğne biyopsisi, çoğu vakada hem 
kültür, hem patoloji için yeterli doku almaya olanak tanır 
(28).

■ TEDAVİ

Öneriler

1. Sepsis veya hemodinamik instabilite gelişmek üzere 
olsun olmasın, nörolojik gerileme gösteren tüm VO 
hastalarında, acil cerrahi girişim ve ampirik antimik-
robiyal tedavi başlanması önerilir (Kanıt düzeyi dü-
şük, Güçlü öneri).

2. Normal ve stabil nörolojik muayene ile stabil hemo-
dinamisi olan hastalarda, mikrobiyolojik tanı sağla-
nana kadar ampirik antimikrobiyal tedavinin bek-
letilmesi tavsiye edilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri).

3. Hemodinamik instabilite, sepsis, septik şok, veya 
progresif/ağır nörolojik semptomu olan hastalarda, 
mikrobiyolojik tanı koyma girişimi ile bağlantılı ola-
rak ampirik antimikrobiyal tedavinin başlanması tav-
siye edilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

4. Bakteri kaynaklı VO hastalarının çoğunda toplam 6 
hafta parenteral veya biyoyararlanımı yüksek oral an-
tibiyotik tedavi önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü 
öneri).

5. Brucella türlerine bağlı VO hastalarının çoğunda 
toplam 3 aylık antimikrobiyal tedavi önerilir (Kanıt 
düzeyi orta, Güçlü öneri).

Kanıt: Kültür sonuçlarının sensitivitesini artırmak 
için görüntüleme rehberliğinde aspirasyon biyopsisi ön-
cesinde antimikrobiyal tedavinin bir süre ertelenmesi 
savunulmaktadır (29). Ancak, sepsis veya hemodinamik 
instabilite gelişmek üzere olan hastalarda klinisyenlerin 
antimikrobiyal tedaviyi bekletmemeleri gerektiği düşü-
nülmektedir.

taya kadar inkübe edilmeli ve Brucella serolojik testleri 
yapılmalıdır. ABD dışında brucella VO teşhisi için Co-
ombs testi sık olarak kullanılmaktadır (13). Mantar sero-
loji testleri, antijen saptama kitleri ve mantar kan kültür-
leri risk altındaki hastaların teşhisinde yardımcı olabilir 
(14).

Mycobacterium tuberculosis’e bağlı VO enfeksiyonu 
şüphesini artıran radyolojik bulgular 1) iki veya daha 
fazla ardışık vertebra ve karşılıklı son plaklarının yıkımı, 
2) anterior longitudinal ligaman boyunca yayılım, 3) pa-
raspinal kitle veya mikst yumuşak doku sıvı koleksiyonu 
ile beraber veya tek başına disk enfeksiyonu, veya daha 
seyrek olarak 4) diski de kapsayan spondilittir (15). İn-
terferon-γ salınım testinin, özellikle immünitesi normal 
olmayan kişilerde, PPD’den daha sensitif olduğu göste-
rilmiştir (16). 

Antimikrobiyal tedavi başlamadan önce patojeni ta-
nımlamak için eldeki tüm imkânlar kullanılmalıdır. As-
pirasyon biyopsisi, vakaların %50-60 veya daha fazlasın-
da açık cerrahi girişime gerek kalmadan mikrobiyolojik 
tanıya olanak sağlar (17).

S. aureus, VO hastalarında kan kültürü pozitifliği 
%50’ye kadar çıkmaktadır. S. aureus için pozitif kan kül-
türü, klinik, radyolojik ve laboratuvar olarak VO şüphesi 
bulunan hastalarda görüntüleme rehberliğinde aspiras-
yon biyopsisi gerekliliğini kaldırır (18). Staphylococcus 
lugdunensis de S. aureus’a benzer ve kan kültürü pozitif-
liği aspirasyon biyopsisi gerekliliğini kaldırır (19).

Endemik ülkelerde, Brucella VO’nin oldukça sık gö-
rülen sebeplerinden birisidir. Brucella VO’inde yanlış 
negatif serolojik test pek beklenmez (20). Endemik du-
rumlarda, pozitif kan kültürü veya seroloji varlığında 
Brucella VO şüphesinde tanıyı doğrulamak için görün-
tüleme rehberliğinde aspirasyon biyopsisine gerek olma-
yabilir. Ancak endemik olmayan ülkelerde yanlış-pozitif 
serolojik test muhtemeldir ve görüntüleme rehberliğinde 
aspirasyon biyopsisi (21).

Dünyanın çoğunda, S. aureus, streptokok türleri, en-
terik bakteriler ve diğer gram negatif rodlar VO’de en sık 
izole edilen organizmalardır (22). Ancak belirli bölgeler-
de M. Tuberculosis ve Brucella türleri VO’nin sık sebep-
leri olmaktadır (23,24). M. Tuberculosis’e bağlı VO’de, 
MR’da >1 seviye tutulumu, büyük paravertebral abseler, 
tutulmuş vertebra gövdelerinde heterojen sinyal intensi-
tesi, Gd-DTPA ile lezyon çeperinde artmış tutulum ve 
bakteriyel VO’ne göre daha sık torakal tutulum gözlenir 
(25). Brucella VO’i bakteriyel DVO’ya benzemekle bera-
ber, brucella VO’li hastalar çok seviyeli tutuluma daha 
fazla, paravertebral koleksiyonlara daha az yatkındır 
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2. VO hastalarında yaklaşık 4 haftalık antimikrobiyal 
tedavi sonrasında, klinik değerlendirme ile birlik-
te sistemik enflamatuvar markerların (ESR ve/veya 
CRP) bakılması tavsiye edilir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri).

3. Antimikrobiyal tedaviye klinik ve laboratuvar testleri 
açısından olumlu yanıt veren hastalarda rutin takip 
MR önerilmez (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

4. Tedaviye iyi yanıt vermeyen VO hastalarında, epi-
dural veya paravertebral yumuşak doku abselerinin 
değerlendirilmesi için takip MR’ı tavsiye edilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri).

5. Tedavinin başarısız olduğundan şüphelenilen VO 
hastalarında sistemik enflamasyon markerlarına 
(ESR, CRP) bakılması tavsiye edilir. 4 haftalık tedavi-
den sonra yükselme olması veya değişiklik olmaması 
başarısız tedavi konusunda uyarıcı olmalıdır (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri).

6. Tedavinin başarısız olduğundan şüphelenilen VO 
hastalarında, paraspinal ve epidural yumuşak doku-
daki değişiklikleri değerlendirmek için takip MR çe-
kilmesi önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

7. Klinik ve radyolojik olarak başarısız tedaviye ait delil 
olan VO hastalarında, görüntüleme rehberliğinde as-
pirasyon biyopsisi veya cerrahi örnekleme ile mikro-
biyolojik (bakteri, mantar, mikobakteri) ve histopa-
tolojik inceleme için ek doku örneği alınması tavsiye 
edilir (Kanıt düzeyi çok düşük, Zayıf öneri).

8. Klinik ve radyolojik olarak başarısız tedaviye ait delil 
olan VO hastalarında, omurga cerrahı ve enfeksiyon 
hastalıkları uzmanından konsültasyon istenmesi tav-
siye edilir (Kanıt düzeyi çok düşük, Zayıf öneri).

Kanıt: VO hastalarında sıklıkla, klinisyenler devam 
eden veya tekrarlayan enfeksiyonu düşündüren klinik, 
laboratuvar veya radyolojik bulgularla karşılaşmaktadır. 
Ancak VO hastalarında başarısız tedavinin tanımı konu-
sunda görüş birliği yoktur. Başarısız tedavi için en spesi-
fik ölçüt, uygun süre boyunca hedefe yönelik antibiyotik 
tedavisine rağmen mikrobiyolojik olarak doğrulanmış 
devam eden enfeksiyondur (36).

Hastaların klinik yanıtı ve sistemik enflamatuvar 
markerlerın takibi başarısız tedavi açısından riskli has-
taları tespit edebilir (37). Ancak, ilk birkaç haftada klinik 
iyileşme olmasına rağmen değerler yükselebilir (38). 4 
hafta sonunda ESR’de %50 düşme görülen VO hastala-
rında tedavi nadiren başarısız olmaktadır (39). Ancak, 
4-8 haftalık takipte sistemik enflamatuvar markerları 

Tek merkezli retrospektif bir çalışmada biyopsi önce-
si antibiyotik kullanımının kültür sonuçlarının sensitivi-
tesini etkilemediği bildirilmiş olsa da, çalışma metodo-
lojisindeki eksiklikler nedeniyle biyopsi öncesi ampirik 
antibiyotik tedavinin mikrobiyolojik tanının sensitivite-
sini etkileyebileceği düşünülmektedir (30).

6 hafta ile daha uzun süren antibiyotik tedavisi ara-
sında başarı açısından anlamlı fark yoktur (31,32). CRP 
düşmüş, büyük epidural ve paravertebral abseler drene 
edilmişse erken dönemde oral tedaviye geçilebilir (33). 
Başarısız tedavi çok seviyeli disk tutulumu, eşlik eden 
epidural abse, cerrahi tedavi yapılmaması, S. aureus 
enfeksiyonu, ileri yaş, veya belirgin komorbiditeler ile 
ilişkili olabilir (34). Brucella VO tedavisinde 2-3 hafta 
streptomisin ile 3 ay doksisiklin veya doksisiklin-rifam-
pin tedavisi arasında anlamlı fark saptanmamıştır (26).

■ CERRAHİ TEDAVİ

Öneriler

1. Yeterli antimikrobiyal tedaviye rağmen, progresif 
nörolojik defisit, progresif deformite, ve (ağrılı veya 
ağrısız) spinal instabilite mevcut olan hastalarda cer-
rahi girişim önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü 
öneri).

2. Uygun medikal tedaviye rağmen sürekli veya kanda 
tekrarlayan enfeksiyon (alternatif kaynak olmaksızın) 
veya kötüleşen ağrısı olan hastalarda cerrahi debrid-
man önerilir (stabilizasyon ile veya stabilizasyonsuz) 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

3. Klinik semptomlar, fizik muayene ve enflamasyon 
markerlarında düzelme durumunda, 4-6 haftada ke-
mik yapılarda görüntüleme tetkiklerinde kötüleşme 
varsa bile cerrahi debriman ve/veya stabilizasyon 
önerilmez (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

Kanıt: Literatürde çeşitli cerrahi stratejiler tanımlan-
mıştır. Ancak bunların hiçbiri randomize klinik çalış-
ma değildir. Mevcut seçenekler anterior veya posterior 
yaklaşım, tek veya çok aşamalı cerrahi, enstrümanlı veya 
enstrümansız seçeneklerdir (35).

■ TAKİP

Öneriler

1. Devam eden ağrı, rezidü nörolojik defisitler, yüksek 
sistemik enflamasyon markerları veya radyolojik bul-
gular tek başlarına VO’li hastalarda tedavinin başarı-
sız olduğunu göstermez (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri).
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yüksek seyreden hastaların tedavilerinin başarılı şekilde 
sonuçlanması, bu markerların düşük spesifitesini göster-
mektedir (38). Bu nedenle, değerler hastanın klinik du-
rumu ile birlikte yorumlanmalıdır.

Laboratuvar testleri ve klinik olarak tedaviye iyi ya-
nıt veren hastalarda takip MR’ına gerek yoktur (40). 4 
haftadan önceki MR’lar yanlış bir şekilde progresif en-
feksiyona işaret edebilir ve gereksiz debridman ve uzun 
antibiyotik kullanımına sebep olabilir (37,38,40).

Tedaviye olumsuz yanıt veren VO hastalarında, doğ-
ru zamanlamayla yapılacak ve yorumlanacak bir MR 
prognostik bilgi sağlayabilir (37). Paravertebral ve epi-
dural yumuşak dokudaki düzelmeler, klinik durumdaki 
düzelme ile en korele MR bulgularıdır. Tanıdan sonraki 
4-8. haftadaki MR’da kötüleşmiş yumuşak doku bulgula-
rı, mikrobiyolojik olarak doğrulanmış tedavi başarısızlı-
ğı %44’lere kadar çıkabilmektedir (37,38,40). 
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vite ve spesifisitesi nedeniyle Falen testi olduğu bildi-
rilmektedir (Kanıt derecesi orta, Güçlü öneri). 

• EMG yardımcı tanı aracı olarak bildirilmiş, MRG ve 
USG’ye göre daha üstün olduğu ifade edilmiş ancak 
kanıt derecesi bildirilmemiştir.

Konservatif Tedavi

• Konservatif tedavinin (rehabilitasyon, atel ve steroid 
uygulamaları) yalnızca hafif derecedeki KTS vakala-
rında etkili olduğu bildirilmektedir (Kanıt derecesi 
orta, Güçlü öneri). 

• Tedavi sonrası 3. ay sonuçlara bakıldığında splint 
veya atel uygulamasının diğer konservatif tedavi yön-
temleri arasında en etkin tedavi yöntemi olduğu bu-
lunmuştur (Kanıt derecesi orta, Güçlü öneri) 

• Tedavi sonrası 6. ve 12. ay sonuçlara bakıldığında cer-
rahi tedavinin diğer konservatif tedavi yöntemlerine 
göre en etkin tedavi yöntemi olduğu, atel uygulama-
sının en az etkin tedavi yöntemi olduğu bulunmuştur 
(Kanıt derecesi orta, Güçlü Öneri). 

• Oral tedavi preparatlarının (diüretikler, gabapentin, 
asthaxin vs) plasebo ile karşılaştırıldığında semptom-
ların iyileşmesinde etkisi görülmemiştir (Kanıt dere-
cesi orta, Güçlü Öneri).

• Oral steroid kullanımı ve lokal steroid enjeksiyon-
larının plasebo tedavi ile karşılaştırıldığında etkin 
oldukları görülmüştür. (Kanıt derecesi düşük, Orta 
derecede öneri) 

• Laser tedavisinin etkinliğinin olmadığı bildirilmiştir. 
(Kanıt derecesi orta, Güçlü öneri)

Cerrahi Tedavi

• Cerrahi planlamada adrenalinli lokal anestetik kul-
lanımının turnike kullanımına göre hasta konforu ve 
tedaviye katkısı açısından daha üstün olduğu bulun-
muştur. (Kanıt derecesi düşük, Terapötik) 

• Kullanılan lokal anesteziğin bikarbonat ile tampone 
edilmiş olması ve buzdolabının dışında tuulmuş ol-
ması ve 27 Gauge iğne ile uygulanması daha az ağrı 
oluşturmaktadır. (Kanıt derecesi düşük, Terapödik) 

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Em-
bace arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based re-
commendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte her alt 
başlıkta belirtilen anahtar kelimeler ile arama yapılmış-
tır. Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji içeren reh-
berler, konsensus metinleri, farklı dernek ve kuruluşların 
danışma kurullarının üyeleri için hazırladıkları metinler 
ve sistematik tarama ve meta analizler şeklinde sınıf-
landırılmıştır. İlk değerlendirme sonucu periferik sinir 
kompresyon sendromları alanında hazırlanmış ve kanıta 
dayalı tıp ilkelerine uygun her alt başlıkta belirtilen yayın 
ve rehberler seçilmiştir. Kanıt bilgisi sunulan bölümler 
rehberdeki gibi iletilmiş, değişiklik yapılmamıştır. 

■ KARPAL TÜNEL SENDROMU

Anahtar Kelimeler: Carpal tunnel syndrome 

Karpal tünel sendromu en sık karşılaşılan periferik 
sinir hastalığıdır. Yapılan literatür taramasına göre kar-
pal tünel tanı tedavi ve yönetimi ile ilgili kanıt derecesi 
yüksek bilginin mevcut olduğu 11 adet çalışma bulun-
muştur. Bu çalışmalar arasında konu hakkında rehber 
niteliği taşıyan 2 adet çalışma bulunmuştur. 

1. The American Academy of Orthopaedic Surgeons 
Evidence-Based Clinical Practice Guideline on: Ma-
nagement of Carpal Tunnel Syndrome. (5)

2. Lalonde DH (2014) (8)

Bu rehberlerden en güncel, en geniş kapsamlı olanı 
ve uygun metodolojisi nedeniyle The American Academy 
of Orthopaedic Surgeons tarafından yayınlanan rehber te-
mel alınmıştır. Ancak bu rehberde prognoz ve rekürrens 
ile ilgili kanıt bilgisi bulunmadığından bu konular ile il-
gili Lalonde DH, 2014 rehberi dikkate alınmıştır. Yine, 
konu başlığı içerisinde literatürde bulunan ve kanıt de-
recesi bildiren daha güncel makaleler de konu içerisinde 
refere edilmiştir. Diğer rehberlerin önerileri de ilgili alt 
başlıkta bildirilmiştir.

Tanı

• Tanı koymada en etkin bulgunun klasik karpal tünel 
klinik bulguları (ilk 3 parmakta uyuşma karıncalan-
ma, gece uyandıran elde uyuşma) ile yüksek sensiti-
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lı olduğu vurgulanmaktadır (Kanıt derecesi düşük, 
Öneri belirtilmemiştir). (15) 

Diğer Rehber Önerileri

Lalonde DH, 2014;

• Tanıda en etkin bulgunun yüksek sensitivite ve spe-
sifisitesi nedeniyle Falen testi olduğu bildirilmektedir 
(Kanıt derecesi orta). 

• EMG’nin yardımcı tanı aracı olarak kullanılabileceği 
bildirilmiştir. 

• Konservatif tedavinin (rehabilitasyon, atel ve steroid 
uygulamaları) yalnızca hafif derecedeki KTS vakala-
rında etkili olduğu bildirilmektedir. 

• Tedavi sonrası 6. ay sonuçlara bakıldığında lokal kor-
tikosteroid enjeksiyonunun cerrahi tedaviye daha 
üstün olduğu, atel uygulamasının en az etkin tedavi 
yöntemi olduğu bulunmuştur (kanıt derecesi belir-
tilmemiş) (Bu bilgi yukarıda belirtilen yeni rehberde 
yeniden gözden geçirilmiş, yeni öneri sunulmuştur) . 

• Töropatik USG kullanımının plaseboya karşı kısa 
dönem tedavi sonuçlarına bakıldığında etkin olduğu 
görülmüştür. (Kanıt derecesi orta, Terapötik)

• Kullanılan lokal anesteziğin bikarbonat ile tampone 
edilmiş olması ve buzdolabının dışında tutulmuş ol-
ması ve 27 Gauge iğne ile uygulanması daha az ağrı 
oluşturmaktadır. 

• Cerrahi öncesi ve sonrası antibiyotik kullanımı öne-
rilmemektedir (Kanıt derecesi orta, Terapötik). 

• Cerrahi sonrası kısa dönem (2-3 gün) tutulan gazlı 
bez ile yapılan yumak pansumanın tedavide etkin ol-
duğu, 9-14 güne kadar tutulmasının gereksiz olduğu 
vurgulanmaktadır (kanıt derecesi belirtilmemiş). 

■ ULNAR SİNİR TUZAK SENDROMU 

Anahtar Kelimeler: Ulnar nerve neuropathy, ulnar 
nerve entrapment, cubital tunnel syndrome, guyon canal 
syndrome

Ulnar sinir tuzaklanma sıklıkla dirsek seviyesinde 
gerçekleşmektedir. Bu konuda etiyopatogenez, tanı, te-
davi yöntemi ve prognoz ile ilgili kanıt bilgisi bulunama-
mıştır. 

Kubital tünel sendromu (KuTS) ise ikinci sıklıkla 
görülen periferik sinir kompresyon sendromudur. Bu 
konuda literatürde 9 adet kanıt derecesi bildiren maka-
le bulunmuştur. Bu makalelerden kanıt derecesi yüksek, 
rehber niteliği taşıyan iki makale tespit edilmiştir:

• Cerrahi öncesi ve sonrası antibiyotik kullanımı öne-
rilmemektedir (Kanıt derecesi orta, Güçlü öneri). 

• Cerrahi tedavi modalitelerinin (Açık cerrahi-mini 
açık cerrahi-endoskopik cerrahi) birbirine üstünlüğü 
bulunamamıştır (Kanıt derecesi orta, Güçlü öneri). 
Dolayısıyla cerrahi yöntem seçimi genellikle hasta 
tercihi ve hekim yönlendirmesine bağlı olduğu vur-
gulanmaktadır. 

• Cerrahi tedavinin zamanlaması ile ilgili kanıt bilgisi 
bulunmamaktadır. 

• Epinörotomi uygulanan vakaların basit dekompres-
yon vakaları ile karşılaştırıldığında daha iyi sonuç 
alındığı gözlenmiştir. (Kanıt derecesi orta, Terapö-
tik) 

• Karpal tünel dekompresyonu ardından uygulanan 
median sinir transpozisyonunun prognoza katkısının 
mevcut çalışmalar ile değerlendirilemeyeceği bildiril-
miştir (9).

• Endoskopik cerrahi ve açık cerrahide majör komp-
likasyonlar, reoperasyon riski ve semptomların ye-
niden oluşma riski karşılaştırıldığında iki yöntemin 
birbirine üstünlüğü bulunamamıştır (Kanıt derecesi 
yüksek) (16).

• Endoskopik tedavi ile daha düşük oranda yara yeri 
komplikasyonları ve daha yüksek oranda geçici pare-
zi bildirilse de kanıt derecesi bildirilmemiştir. (9)

Prognoz

• Cerrahi öncesi Boston KTS sorgulama skoru düşük-
lüğü, 

• Eşlik eden tetik parmak ve ulnar nöropati, 

• Eşlik eden trapeziometakarpal eklem artrozu ve el 
bilek instabilitesi veya artrozu prognozu kötü yönde 
etkilemektedir. (Kanıt derecesi orta, Prognostik). 

• Ayrıca cerrahi sonrası erken dönemde uygulanan 
duyu egzersizlerinin sadece cerrahi tedavi uygulan-
masına göre daha üstün olduğu bildirilmiştir ancak 
kanıt derecesi bildirilmemiştir. 

• Ayrıca uzun süre semptomu olan, tanı esnasında Fa-
len testi pozitif olan ve tenar atrofisi olan vakaların 
kötü prognozlu olacağı vurgulanmaktadır, ancak ka-
nıt derecesi belirtilmemiştir. 

• Rekürren vakalarda dekompresyon ve median sinir 
üzerine vaskülerize flap çevirme yönteminin basit re-
eksplorasyon ve re-dekompresyona göre daha başarı-
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• Endoskopik cerrahinin açık cerrahi yönteme üstün-
lüğü araştırıldığında ise klinik iyileşme açısından 
(Bishop çıkış skorıu ve VAS skoru açısından) iki yön-
temin de eşit sonuç verdiği bulunmuştur. (Kanıt de-
recesi orta) (1).

Diğer Rehber Önerileri

Macadam SA, 2009;

• Farklı konservatif tedavi uygulamalarının hasta 
memnuniyeti açısından birbirine farkı bulunama-
mıştır (Kanıt derecesi düşük). 

• Cerrahi yöntemler dekompresyon ve dekompresyon 
+ transpozisyon olarak sıralanmıştır.

• Cerrahi zamanlama ve hangi yöntemin seçileceği 
konusunda literatürde kanıt derecesi yüksek çalışma 
tespit edilememiştir. 

• Farklı cerrahi yöntemlerin birbirine üstünlüğünün 
karşılaştırıldığında, yöntemler arasında fark tespit 
edilememiştir (Kanıt derecesi orta, Terapötik)

■ MARELGİA PARESTETİKA

Anahtar Kelimeler: Marelgia Paresthetica

Marelgia parestetika tanım olarak Lateral femoral ku-
tenöz sinirin inguinal ligamen altında sıkışmasıdır. Bu 
konuda literatürde bulunan sadece bir adet kanıt derece-
si bildiren çalışma bulunmuştur. 

1. Payne R, 2017 (13)

Tanı

• Klinik ve fizik muayene, tanı koymada genellikle ye-
terlidir.

• Spontan düzelme çoğu vakada bildirilse de kanıt dü-
zeyi oluşturacak yeterli nitelikte çalışma bulunma-
maktadır. (Kanıt düzeyi orta, Töropatik) 

Tedavi

• Konservatif tedavide kilo verme, kıyafet değişiklikleri 
uygulanır. 

• Bazı kliniklerde lokal anestetik ve steroid enjeksiyon-
ları ve radyofrekans uygulansa da kanıtlayacak yeterli 
kanıt bulunamamıştır (Kanıt derecesi düşük) 

• Cerahi tedavi nörektomi (Lateral femoral kutenöz 
sinirin inguinal ligament sınırından kesilmesi) veya 
nöroliz(inguinal ligament insizyonu ile birlikte) ola-
rak uygulanmaktadır. Bu iki cerrahi yöntemin birbi-

1. Chimenti PC, Hammert WC (2013) (4)

2. Macadam SA, Bezuhly M, Lefaivre KA (2009) (12)

Bu çalışmalardan en güncel, en geniş kapsamlı ola-
nı ve uygun metodolojisi nedeniyle Chimenti PC, 2013 
tarafından yayınlanan rehber temel alınmıştır. Diğer 
rehber önerileri de belirtilmiştir. Yine, konu başlığı içeri-
sinde literatürde bulunan ve kanıt derecesi bildiren daha 
güncel makaleler de konu içerisinde refere edilmiştir.

Buna göre;

Konservatif Tedavi 

• Hafif derecede KuTS olan vakalarda konservatif teda-
vinin klinik bulguları azalttığı tespit edilse de motor 
ve duyu fonksiyon bozukluğuna etkisinin olmadığı 
gösterilmiştir (Kanıt derecesi orta, Terapötik). 

• Konservatif tedavi uygulamaları içerisinde atel uy-
gulamasının diğer yöntemlere üstünlüğü bulunama-
mıştır (Kanıt derecesi orta, Terapötik). 

• Yine hafif vakalarda uygulanan cerrahi tedavi ve kon-
servatif tedavinin hasta memnuniyeti konusunda bir-
birine üstünlüğü bulunamazken, konservatif tedavi 
alanlarda rekürrens daha yüksek olarak bildirilmiştir.
(Kanıt derecesi orta, Terapötik) 

Cerrahi Tedavi

• Cerrahi tedavinin orta ve ciddi KuS vakalarında se-
çilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Kanıt derecesi 
orta, Terapötik). 

• Hangi cerrahi yöntemin hangi vakalarda uygulan-
ması ve ne zaman uygulanması gerektiği konusunda 
herhangi bir karara varılamamıştır (Kanıt derecesi 
düşük) 

• Farklı cerrahi yöntemlerin (basit dekompresyon vs 
Basit dekompresyon + anterior transpozisyon) çıkış 
skorlarına etkisi araştırıldığında birbirlerine farkları 
bulunamamıştır. (Kanıt derecesi orta, Terapötik). 

• Komplikasyon oranı daha düşük olduğundan basit 
dekompresyonun her zaman birinci sıra cerrahi ol-
ması gerektiği (3), transpozisyon yönteminin ise int-
raoperatif veya preoperatif sinir subluksasyonu tespit 
edilirse uygulanması gerektiği bildirilmiştir. (Kanıt 
derecesi düşük) (2). 

• Anterior traspozisyon yöntemleri karşılaştırıldığında 
ise anterior subkutan transpozisyon ile submuskuler 
transpozisyon arasında fark bulunamamıştır (Kanıt 
derecesi orta). (10) 
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Bu çalışmalardan en güncel ve en geniş kapsamlı ola-
nı ve en uygun metodolojiyi içermesi nedeniyle Poage 
C, 2016’in çalışması temel alınmıştır. Diğer çalışmanın 
sunduğu bilgiler ilgili başlık altında bildirilmiştir. 

Tanı-Klinik

• Klinikte diz seviyesinden aşağıya yayılan uyuşma ka-
rıncalanma, peroneal sinir alanında duyu kaybı ve 
sinir hattı üzerinde pozitif tinnel bulgusu olduğu be-
lirtilmektedir. 

• Tibialis Anterior ve Ekstensör Hallusis Longus kas 
güç kaybı ile düşük ayak kliniği geliştiği bildirilmiştir. 

Tedavi

• Hafif kliniği olan vakalarda konservatif tedavinin 
(fizik tedavi, atelleme, aktivite düzenlenmesi) etkin 
olduğu bildirilmiştir (Kanıt derecesi düşük).

Cerrahi Tedavi

• Cerrahi tedavinin elektrofizyolojik testler ile destek-
lenmiş duyu ve motor fonksiyon kaybı olan vakalarda 
ve konservatif tedaviye 3-4 ayda cevap vermeyen va-
kalarda uygulanması önerilmektedir (Kanıt derecesi 
düşük).

• Dekompresyon ve nöroliz uygulanan vakalarda iyi-
leşmenin, sadece rehabilitasyon uygulanan vakalara 
göre daha hızlı olduğu bildirilmiştir (Kanıt derecesi 
düşük)

• İlk seçilecek cerrahi yöntemin dekompresyon ve 
nöroliz olduğu bildirilse de, cerrahinin uygulanma 
zamanı veya cerrahi yöntemlerin birbirine üstünlü-
ğünü kanıtlayan yeterli verinin literatürde mevcut 
olmadığı bildirilmiştir. (11) (Kanıt derecesi düşük)

• Cerrahi tedavinin faydalı olmadığı düşük ayağı olan 
rekürren vakalarda ise tendon transferleri veya sinir 
transferleri önerilmektedir (Kanıt seviyesi düşük).

• Tendon transferleri yöntemleri arasında dorsiflek-
siyon fonksiyonunun geri kazanım oranına bakıldı-
ğında, literatür verilerinin kanıta dayalı karar vermek 
için yeterli olmadığı belirtilmiştir (Kanıt seviyesi dü-
şük). (6)

Diğer Çalışma Önerileri

Maalla, 2013;

• Klinik tabloda diz seviyesinden aşağıya yayılan uyuş-
ma karıncalanma ve sinir hattı üzerinde pozitif tinnel 

rine üstünlüğünü kanıtlayacak yeterli kanıt buluna-
mamıştır. (Kanıt derecesi düşük)

■ SİYATİK SİNİR TUZAK SENDROMU

Anahtar Kelimeler: Siatic nerve entrapment, sciatic 
nerve compression

Siyatik sinir kompresyon sendromu ile ilgili bu çalış-
ma dâhilinde literatürde tedaviye yönelik kanıt derecesi 
sunan bir adet sistemik derleme bulunmuştur. 

1. Kay J, 2017 (7)

Tanı-Klinik

• Etiyolojide Priformis sendromu, iatrojenik (artrosko-
pi sekeli, enjeksiyon sekeli, vasküler bası, kistik olu-
şumlar, tümoral oluşumlar sıralanmaktadır. 

• Bu olguların ortak adı derin gluteal sendrom olarak 
betimlenmiştir. 

• Tipik olarak oturur pozisyonda gluteal bölgede nok-
tasal ağrı oluştuğu bildirilmektedir (Kanıt derecesi 
düşük). 

Tedavi

• İlk basamak tedavi tetik nokta steroid ve/ veya anes-
tetik enjeksiyon ve rehabilitasyon olarak bildirilmiş-
tir (Kanıt derecesi düşük). 

• Rehabilitasyonda diz ekstansiyon kısıtlaması yapıl-
maktadır. 

• Cerrahi yöntem olarak açık veya endoskopik dekom-
presyon önerilmektedir. 

• Endoskopik cerrahi, açık cerrahi ile karşılaştırıldı-
ğında ağrıyı azaltma ve düşük komplikasyon oranı ile 
endoskopik cerrahinin üstünlüğü bildirilmiştir (Ka-
nıt derecesi düşük) 

■ PERONEAL SİNİR TUZAK SENDROMU

Anahtar Kelimeler: Common peroneal nerve entrap-
ment, superficial peroneal nerve entrapment, peroneal 
nerve palsy

Alt ekstremitede karşılaşılan en sık sinir tuzaklanma-
sıdır. Bu çalışma dâhilinde peroneal sinir tuzak sendro-
mu ile ilgili kanıt derecesi yüksek bilginin mevcut oldu-
ğu iki adet çalışma bulunmuştur; 

1. Maalla R, 2013 (11)

2. Poage C, 2016 (14)
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6. Head LK, Hicks K, Wolff G, Boyd KU (2019) Clinical 
Outcomes of Nerve Transfers in Peroneal Nerve Palsy: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. J Reconstr Microsurg 
35:57-65

7. Kay J, de Sa D, Morrison L, Fejtek E, Simunovic N, Martin 
HD, Ayeni OR (2017) Surgical Management of Deep Gluteal 
Syndrome Causing Sciatic Nerve Entrapment: A Systematic 
Review. Arthroscopy 33:2263-2278 e2261

8. Lalonde DH (2014) Evidence-based medicine: Carpal tunnel 
syndrome. Plast Reconstr Surg 133:1234-1240

9. Lim YH, Chee DY, Girdler S, Lee HC (2017) Median nerve 
mobilization techniques in the treatment of carpal tunnel 
syndrome: A systematic review. J Hand Ther 30:397-406

10. Liu CH, Chen CX, Xu J, Wang HL, Ke XB, Zhuang ZY, Lai 
ZL, Wu ZQ, Lin Q (2015) Anterior Subcutaneous versus 
Submuscular Transposition of the Ulnar Nerve for Cubital 
Tunnel Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. 
PLoS One 10:e0130843

11. Maalla R, Youssef M, Ben Lassoued N, Sebai MA, Essadam 
H (2013) Peroneal nerve entrapment at the fibular head: 
outcomes of neurolysis. Orthop Traumatol Surg Res 99:719-
722

12. Macadam SA, Bezuhly M, Lefaivre KA (2009) Outcomes 
measures used to assess results after surgery for cubital tunnel 
syndrome: a systematic review of the literature. J Hand Surg 
Am 34:1482-1491 e1485

13. Payne R, Seaman S, Sieg E, Langan S, Harbaugh K, Rizk E 
(2017) Evaluating the evidence: is neurolysis or neurectomy 
a better treatment for meralgia paresthetica? Acta Neurochir 
(Wien) 159:931-936

14. Poage C, Roth C, Scott B (2016) Peroneal Nerve Palsy: 
Evaluation and Management. J Am Acad Orthop Surg 24:1-10

15. Soltani AM, Allan BJ, Best MJ, Mir HS, Panthaki ZJ (2013) 
A systematic review of the literature on the outcomes of 
treatment for recurrent and persistent carpal tunnel syndrome. 
Plast Reconstr Surg 132:114-121

16. Vasiliadis HS, Nikolakopoulou A, Shrier I, Lunn MP, 
Brassington R, Scholten RJ, Salanti G (2015) Endoscopic 
and Open Release Similarly Safe for the Treatment of Carpal 
Tunnel Syndrome. A Systematic Review and Meta-Analysis. 
PLoS One 10:e0143683

bulgusu ve ileri evre vakalarda düşük ayak olduğu be-
lirtilmektedir. 

• Elektrofizyolojik testler tanıda yardımcıdır ve klinik 
tabloyu desteklemek için kullanılabilir (Kanıt dere-
cesi düşük). 

• Sadece konservatif tedavi uygulanan vakalar ile cer-
rahi uygulanan vakalar karşılaştırıldığında, çıkış sko-
ru cerrahi uygulanan vakalarda daha iyi bulunmuş-
tur. (Kanıt Düzeyi düşük)
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Gliomların tanı ve tedavisi için kesin bir fikir birliği 
bulunmamakla birlikte, bu kılavuzda, WHO Grade II ve 
III astrositomlar, oligodendrogliomlar, oligoastrositom-
lar ve WHO Grade IV glioblastomlar ile ilgili çalışmalar 
sonucunda belirlenmiş olan öneri niteliğindeki bilgilere 
yer verilmektedir. Bu bilgiler MEDLINE (PubMed) ara-
ma motoru aracılığıyla “evidence-based recommendati-
on”, “guidelines” ile birlikte “glioma”, “astrocytoma”, “gli-
oblastoma” anahtar kelimelerinin literatür taraması so-
nucu, Çin Glioma grup(CGCG), Avrupa Nöroonkoloji 
grubu (EANO) ve İspanyol nöroonkoloji grubu (SEOM) 
tarafından 2016, 2017, 2018 yıllarında yayınlanmış reh-
berler temel alınarak, alt başlıklar altında yazılı metinle-
re sadık kalınarak sunulmaktadır (8, 18, 22). 

■ EPİDEMİYOLOJİ

Primer beyin tümörlerinin prevalansı 22,52/1.000.000 
olarak belirlenmiştir. Bunların %31,1’i gliomdur. Yıllık 
gliom görülme insidansı ise 6/100.000 olarak bilinmek-
tedir. Gliomların %25,2’si astrositom, %18’i oligoastrosi-
tik tümörler ve %30’u glioblastomlardır (8, 22). 

■ PATOLOJİK TANI ve MOLEKÜLER 
BELİRLEYİCİLER

Gliomlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflandır-
masında morfolojik kriterlere göre tanı almaktadır an-
cak, 2016 yılında yeniden düzenlenen WHO sınıflan-
dırmasında histolojik değerlendirmenin yanında, imkân 
varsa moleküler belirleyicilerin de kullanılması öneril-
mektedir (Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü öneri/A)/ (8, 
18). Bu moleküler belirleyiciler aşağıda özetlenmektedir:

IDH (isocitrate dehydrogenase) Mutasyonu: Sıklıkla 
IDH-1 (kodon R132) ve daha nadiren IDH-2 (kodon 
R172) mutasyonu gözlenir. Varlığı WHO Grade’den ba-
ğımsız olarak iyi prognostiktir. IDH mutasyonu bakıl-
masının sekonder GBM’in primer GBM’den ayırıcı tanı-
sında güvenilir ve objektif olduğu belirlenmiştir. WHO 
Grade II ve III astrositik tümörler, oligodendroglial tü-
mörler, sekonder GBM’ler ve nadiren primer GBM’lerde 
erken dönemde meydana gelen bir mutasyondur ve glial 
tümörlerde tanısal değeri bulunmaktadır (8, 22).

Kromozom 1p ve 19q Kodelesyonu: Oligodendrogli-
al tümörlere özgüdür, diğer tümörlerde nadiren görülür. 

Varlığında ortalama sağkalım süresi ve tümör progres-
yonsuz sağkalım süresi daha uzun bulunmuştur (8, 22).

O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) 
Promoter Metilasyonu ve miR-181d: WHO Grade III ve 
IV, IDH-1 malign gliomlar için hastanın, alkilleyici ajan 
kullanılmasından fayda göreceğini öngörmede kullanıl-
maktadır. NOA-08 ve Nordic araştırmaları sonucunda 
GBM tanısı almış hastalarda tedavi planlaması için stan-
dart olarak MGMT testi yapılması önerilmektedir (8, 
22).

Histon H3-K27M mutasyonu: Kodon 27’de meydana 
gelen bozukluk nedeniyle ortaya çıkan ve orta-hat tümör 
yerleşimi ile karakterize mutasyondur. Tümör sınıflan-
dırmasında kullanılmaktadır (22). 

Epidermal Büyüme Faktör Reseptörü (EGFRvIII) 
Exon Delesyonu: Özellikle primer GBM’lerde daha sık 
olmakla birlikte GBM’lerin %20-30’unda gözlenmekte-
dir. Varlığında hastaların uzun dönem sağkalımı daha 
kötüdür. Normal dokuda gözlenmemesi nedeniyle im-
münoterapide hedef belirlenmesi için araştırılmaktadır 
(8).

Alfa Talasemi / Mental Retardasyon Sendromu X’e 
Bağlı (ATRX) Mutasyonlar: Glial tümörlerde tanısal de-
ğeri vardır. IDH mutasyonu ile birlikte ATRX mutasyo-
nu bulunan astrositik tümörlerin prognozu daha iyidir. 
ATRX ekspresyonunun kaybında astrositik tümörü bu-
lunan hastalar için prognozu daha iyi seyreden bir hasta 
alt grubu varlığından bahsedilmektedir (8, 22).

Telomerase reversetranscriptase (TERT) Promoter 
Mutasyonu: Özellikle oligodendroglial tümörlerde ve 
primer GBM’ler başta olmak üzere gliomlarda gözlen-
mektedir. 1p/19q kodelesyonu ve IDH mutasyonu ile 
TERT mutasyonu birlikteliğinin prognostik değeri araş-
tırılmaktadır (8).

Ki-67 Çekirdek Proteini: Hücre siklusunda eksprese 
olan bir protein olması nedeniyle birçok tümörde hücre 
proliferasyonu belirleyicisi olarak kullanılmaktadır. Yük-
sekliği WHO Grade’inden bağımsız olarak gliomlar için 
kötü prognostiktir (8).

Bu belirleyicilerden özellikle MGMT promotermeti-
lasyonu, IDH mutasyonu ve 1p/19q kodelesyonuna his-
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mektedir (Kanıt düzeyi orta/II, Orta derece öne-
ri/B) (8, 18, 22).

3. Hastanın genel durumunun veya kitle boyutu ve 
yerleşiminin güvenli cerrahiye uygun olmadığı du-
rumlarda, histopatolojik tanı elde edilmesi amacıyla 
öncelikle biyopsi veya parsiyel rezeksiyon önerilmek-
tedir (Kanıt düzeyi düşük/IV, Zayıf öneri/C) (8) .

4. Fonksiyonel beyin bölgelerine yakın tümörlerin gü-
venli şekilde çıkartılması için uyanık cerrahi yakla-
şımlar kullanılabilir (Kanıt düzeyi düşük/IV, Zayıf 
öneri/C) (8).

5. Kitlenin rezeksiyon miktarı, hastanın klinik durumu 
ile doğrudan ilişkili bulunmuştur. Uygun olduğu du-
rumlarda gross total veya subtotal tümör çıkartılma-
sı, tümör progresyonu açısından (Kanıt Düzeyi II) ve 
total sağkalım açısından (Kanıt Düzeyi III) biyopsiye 
göre üstündür (1, 8, 18, 22).

6. Ameliyat sırasında intraoperatif navigasyon sistem-
leri ile fonksiyonel ve radyolojik görüntüleme yön-
temleri (intraoperatif MR ve ultrason görüntüleme) 
kullanılması, rezeksiyon miktarını artırmakta ve 
nörolojik defisit riskini azaltmaktadır (kanıt düzeyi 
düşük/Kanıt Düzeyi III) (1, 15, 18).

■ DÜŞÜK DERECELİ GLİAL TÜMÖRLER 
(DDGT) - WHO GRADE II

Yaklaşım

1. DDGT bulunan hastaların tedavisinde öncelikle 
maksimum güvenli cerrahi rezeksiyon yapılması 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi orta/II, Güçlü öne-
ri/A) (1, 8, 18). 

2. Rezeksiyon miktarı arttıkça hastaların ortalama sağ-
kalım ve tümör progresyonsuz sağkalım süreleri de 
artmaktadır (Kanıt Düzeyi II).

topatolojik ve klinik değerlendirmelerde sıkça rastlan-
maktadır (Kanıt Düzeyi I) (8). 

Gliomların patolojik sınıflandırılmasında sırasıyla 
ATRX ve R132H-mutant IDH1, 1p/19q kodelesyonu 
ve sonrasında IDH sekanslamayı içeren basamaklı bir 
histolojik ve immünohistokimyasal tanı algoritması iz-
lenmesi önerilmektedir. Özellikle IDH1 mutasyonu ve 
ATRX ekspresyonu olan vakaların tamamında, imkân 
varsa 1p/19q kodelesyonu araştırılması önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi orta/II, Orta derece öneri/B) (8, 18, 22). 
Basamaklı (katmanlı) patolojik tanı algoritması Tablo 
1’de gösterilmektedir. 

■ RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME

1. Radyolojik tanı için ilk tercih olarak, MR görüntü-
leme yapılması önerilmektedir (Kanıt Düzeyi orta, 
Güçlü öneri) (18, 22). 

2. MR görüntülemenin çeşitli sekansları ile tümör var-
lığı değerlendirilebilir, ayırıcı tanı yapılabilir ve bi-
yopsi, cerrahi veya radyoterapi gibi tedavi seçenek-
leri planlanabilir (Kanıt düzeyi orta/II, Orta derece 
öneri/B) (6, 8)

3. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans gö-
rüntülemenin (MRG) yanında ayırıcı tanı ve kitlenin 
metabolik aktivitesinin değerlendirilmesi amacıyla 
pozitron emisyon tomografisi (PET) faydalıdır (Ka-
nıt Düzeyi II) (6, 8)

■ GLİOMLARA GENEL YAKLAŞIM

1. Uygun tedavinin planlanabilmesi için öncelikle has-
tanın Karnofsky performans skoru, nörolojik mua-
yenesi ve yaşının değerlendirilmesi önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü öneri/A) (8, 22).

2. Tüm gliomlar için tedavide ilk seçenek olarak mak-
simum güvenli cerrahi rezeksiyon yapılması öneril-

Tablo 1. Glial kitlelerde immünohistokimyasal patolojik tanı algoritması
1.Basamak
IDH1 ve ATRX

IDH1 (+)
ATRX (+)

IDH1 (+)
ATRX (-)

IDH1 (-)
ATRX (+)

IDH1 (-)
ATRX (-)

2.Basamak
1p/19q Kodel.

1p/19q
Del (+)

1p/19q
Del (-) � 1p/19q Del (+) 1p/19q Del (-) �

3.Basamak
IDH1/IDH2 Sekanslama � � � Mutant IDH Normal IDH

Tanı

OligodGr 
II

OligodGr 
III

Astrosit Gr II
Astrosit Gr III
Glioblastom
IDH Mut (+)

OligodGr II
OligodGr III

Astrosit Gr II
Astrosit Gr III
Glioblastom
IDH Mut (+)

Astrosit Gr II
Astrosit Gr III
Glioblastom
IDH Mut (-)

Del: Delesyon, Oligod: Oligodendroglioma, Astrosit: Astrositoma, Gr: WHO Grade, Mut: Mutasyon
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ise yılda 1 kez olacak şekilde, MR görüntüleme eşli-
ğinde yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi yük-
sek/I, Orta derece öneri/B) (8, 18, 22). 

3. Yüksek riskli hasta grubundaki tüm hastalar için, 
ameliyat sonrası hemen adjuvan tedavi endikasyonu 
bulunmaktadır (Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü öne-
ri/A) (8, 18).

4. Bu kategorilere uymayan hastalar için, risk faktörü 
sayısı ne kadar fazla ise, o kadar erken adjuvan tedavi 
başlanması önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük/III, 
Orta derece öneri/B) (18). 

Radyoterapi (RT)

1. Yüksek riskli hasta grubu için adjuvan tedavide RT 
tavsiye edilir (Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü öne-
ri/A) (8). 

2. DDGT tamamlayıcı tedavisinde, düşük doz ile yük-
sek doz RT uygulamalarının tedavi etkinliklerinin 
aynı olduğu ve düşük doz RT ile toksisitenin daha az 
olduğu bilinmektedir. Standart tedavide 1.8 Gy’lik 
parçalar hâlinde toplam 45-50.4 Gy veya 59.9-64.8 
Gy doz verilmesi önerilmektedir (Kanıt düzeyi yük-
sek/I, Güçlü öneri/A) (8, 17, 18). 

3. Yeni tanı almış, DDGT bulunan erişkin hastalarda 
rezeksiyon miktarından bağımsız olarak, ameliyat 
sonrası erken dönemde RT başlanması tümör prog-
resyonsuz sağkalımı artırmakta ancak, ortalama 
sağkalım süresini etkilememektedir. (Kanıt Düzeyi 
yüksek/I) (8, 17).

4. Yeni tanı almış hastalarda, radyoterapi sonrası bilişsel 
fonksiyonların adjuvan tedavi verilmeyen hastalara 
benzer düzeyde korunduğu (Kanıt Düzeyi orta/II), 
epileptik nöbet kontrolünün daha iyi olduğu (Kanıt 
Düzeyi düşük/III), ortalama sağkalım süresinin uza-
dığı (Kanıt Düzeyi düşük/III) bildirilmiştir (18). 

5. Stereotaktik radyocerrahi veya brakiterapi, RT’ye al-
ternatif seçeneklerdir ve seçilmiş vakalar için öneril-
mektedir (Kanıt Düzeyi düşük/III) (17). 

Kemoterapi (KT)

1. Yüksek riskli hasta grubu için, RT ile eş zamanlı ve/
veya adjuvan olarak KT başlanması önerilmektedir 
(Kanıt Düzeyi II) (8, 26). 

2. Tedavide öncelikle prokarbazin, lomustin ve vinkris-
tin (PCV rejimi) önerilmektedir. RT’yi takiben 6 kez 
adjuvan PCV verilmesinin total sağkalımı artırdığı 
bilinmektedir (Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü öne-
ri/A) (18). 

3. İnsidental olarak saptanan asemptomatik hastalarda 
da klinik takip ile karşılaştırıldığında, cerrahi rezek-
siyonun hastaların sağkalımı üzerinde daha etkili ol-
duğu bulunmuştur (Kanıt Düzeyi III). Yalnızca klinik 
olarak takip edilen hastalarda ise, bilişsel becerilerde 
ve yaşam kalitesinde düşüş olmadığı belirlenmiştir 
(Kanıt Düzeyi II) (15). 

Biyopsi

1. Derin veya hassas bölgede yerleşimi nedeniyle cerra-
hi rezeksiyonu mümkün olmayan veya rezeksiyonu 
sonucunda nörolojik defisit oluşma riski yüksek olan 
kitleler veya eşlik eden hastalıkları nedeniyle kranio-
tomi yapılması uygun olmayan hastalar için cerrahi 
rezeksiyon yerine, stereotaktik beyin biyopsisi yapıla-
rak doku tanısı elde edilmesi önerilmektedir (Kanıt 
düzeyi düşük/III, Zayıf öneri/C) (8, 14).

2. Biyopsi yapılması planlanan hastalarda ileri MR gö-
rüntüleme teknikleri (perfüzyon, spektroskopi ve 
metabolik çalışmalar gibi) kullanılarak hedef belirle-
nebilir (Kanıt Düzeyi III) (14).

3. Stereotaksik biyopsi için kullanılan çerçeveli ve çer-
çevesiz sistemlerin, morbidite (%0-12.4) ve morta-
lite (%0-4) oranları ile histopatlojik tanı elde etme 
(%89.8-100) ve doğru histopatolojik tanı koydurma 
(%57-87) oranları benzer olarak bulunmuştur (Kanıt 
Düzeyi III). 

Ameliyat Sonrası Takip ve Tedavi

DDGT tanısı almış hastaların ameliyat sonrası takip 
ve tedavi planları hastaların düşük veya yüksek risk gru-
bunda bulunmasına göre belirlenmelidir. Asemptomatik 
veya semptomları belirgin olmayan, 40 yaş ve altında ve 
gross total rezeksiyon yapılmış hastalar düşük riskli ola-
rak değerlendirilmektedir. 

Semptomatik, 40 yaş üzerinde, ameliyat öncesi 4 
cm’den büyük tümörü bulunan, ameliyat sırasında gross 
total rezeksiyon yapılamamış, histopatolojide astrosi-
tom tanısı almış veya 1p/19q kodelesyonu bulunmayan 
hastalar ise yüksek riskli olarak değerlendirilmektedir 
(4, 13).

1. DDGT tanısı almış, düşük riskli hasta grubunda 
ameliyat sonrası öncelikle klinik takip yapılması, 
tümörün tekrar etmesi durumunda adjuvan tedavi 
önerilmektedir. (Kanıt düzeyi düşük/III, Orta dere-
ce öneri/B) (8, 18).

2. Takip muayeneleri ve görüntüleme zamanı birçok 
faktörden etkilenebilir. Süreler değişiklik gösterebilir, 
genellikle ilk yıl için her 3-6 ayda bir kez, daha sonra 
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Kemoterapi

1. AG’larda adjuvan KT, tümörün histolojik ve molekü-
ler alt tipine ve hastanın klinik durumuna göre belir-
lenmelidir (8, 22).

2. Anaplastik gliomlarda 1p/19q kodelesyonu bulun-
ması hâlinde, hastanın KT’den fayda göreceği ve 
anaplastik oligodendroglial tümörlerde prognozu-
nun daha iyi seyredeceği öngörülmektedir. Bu ne-
denle 1p/19q kodelesyonu bulunan oligodendroglial 
tümörler için cerrahi sonrası RT ve alkilleyici ajanlar 
ile KT önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek/I, Orta 
derece öneri/B) (8, 22). Bu hastalar için tavsiye edi-
len tedavi seçenekleri aşağıda özetlenmiştir (Kanıt 
düzeyi yüksek/I, Orta derece öneri/B) (8):

• Radyoterapi sonrası PCV kullanılarak adjuvan ke-
moterapi,

• Radyoterapi sonrası TMZ kullanılarak adjuvan ke-
moterapi,

• Radyoterapi ile eş zamanlı TMZ başlanması ve sonra-
sında adjuvan olarak devamı,

• Yalnız kemoterapi (PCV veya TMZ ile).

3. IDH mutasyonsuz anaplastik gliomlarda, MGMT 
promoter metilasyonu bulunmasının alkilleyici ajan 
kemoterapisinden fayda görmeyi sağladığını belirten 
çalışmalar mevcuttur (Kanıt düzeyi orta/II, Orta 
derece öneri/B) (3, 24).

4. Kemoterapide kullanılan TMZ, PCV’ye göre daha 
az toksik kabul edilmekle birlikte, klinik sonuçları 
arasında fark bulunmamıştır. Cerrahi ve RT sonrası 
tümörün nüksetmesi hâlinde standart tedavi olarak 
TMZ önerilmektedir (Kanıt düzeyi orta/II, Orta de-
rece öneri/B) (8, 22).

■ GLİOBLASTOMA MULTİFORME (GBM)/
WHO GRADE IV

Glioblastomların büyük bir kısmı histolojik olarak 
IDH-wild tiptir ve çoğu tedavi protokolü buna göre şe-
killendirilmiş olup günümüzde glioblastoma alt tiplerine 
özel bir tedavi önerisi bulunmamaktadır (22).

Yaklaşım

1. Standart tedavi olarak GBM tanısı almış 70 yaş al-
tında, Karnofsky performans skoru 70 ve üzerindeki 
hastalarda, maksimum güvenli cerrahi rezeksiyonu 
veya biyopsiyi takiben ilgili alana RT verilmesi ve 
eş zamanlı TMZ başlanarak 6 siklus devam edilmesi 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü öne-
ri/A) (8, 22). 

3. Tedavide PCV yerine temozolamid (TMZ) de kulla-
nılabilir, ancak DDGT’ler için ne zaman kullanılaca-
ğı ve etkinliği konusu tartışmalıdır (Öneri Derecesi 
zayıf/C).

4. Özellikle IDH mutasyonu veya 1p/19q kodelesyonu 
bulunan ve cerrahi rezeksiyon sonrası geniş rezidü 
kitlesi bulunan hastalarda, adjuvan tedavide ilk se-
çenek olarak KT önerilmektedir (Kanıt düzeyi yük-
sek/I, Orta derece öneri/B) (8, 26). 

5. Yeni tanı almış DDGT’lerde, RT’yi geciktirmek, tü-
mör büyümesini yavaşlatmak, ortalama sağkalım ve 
tümör progresyonsuz sağkalım sürelerini artırmak 
amacıyla, adjuvan tedavi olarak KT önerilmektedir 
(Kanıt Düzeyi düşük/III) (26). 

6. Kemoterapiye başlama zamanı hakkında yeterli çalış-
ma bulunmasa da cerrahiden 12 hafta sonra başlan-
ması tavsiye edilmektedir (26). 

■ YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖRLER

■ ANAPLASTİK GLİOMLAR (AG) – WHO 
GRADE III

Anaplastik gliomlar başlığı Anaplastik astrositom 
(AA), anaplastik oligodendrogliom (AO) ve anaplastik 
oligoastrositom (AOA) olmak üzere üç ana histolojik alt 
tipi kapsamaktadır (8). Genç yaş, yüksek Karnofsky per-
formans skoru, IDH1/2 mutasyonu, MGMT promoter 
metilasyonu bulunması ve ATRX ekspresyonu bulun-
ması anaplastik gliomlar için iyi prognostik faktörlerdir 
(21).

Yaklaşım

1. AG’ların standart tedavisinde, maksimum güvenli 
cerrahi rezeksiyon ve adjuvan RT ve KT önerilir (Ka-
nıt düzeyi orta/II, Orta derece öneri/B) (8, 21, 22). 

2. Derin veya hassas bölgede yerleşimi nedeniyle cerra-
hi rezeksiyonu mümkün olmayan veya rezeksiyonu 
sonucunda nörolojik defisit oluşma riski yüksek olan 
kitleler veya eşlik eden hastalıkları nedeniyle kranio-
tomi yapılması uygun olmayan hastalar için, cerrahi 
rezeksiyon yerine stereotaktik beyin biyopsisi yapıla-
rak doku tanısı elde edilmesi önerilmektedir (Kanıt 
düzeyi orta/II, Orta derece öneri/B) (8, 22).

Radyoterapi

1. Standart olarak total doz 60 Gy olacak şekilde, 1.8-2 
Gy’lik fraksiyone RT önerilmektedir (Kanıt düzeyi 
orta/II, Orta derece öneri/B) (8, 19, 21, 22).
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2. RT ile eş zamanlı günlük 75 mg/m2 TMZ başlanması 
ve RT sonrasında adjuvan olarak 28 günde 5 günlük 
dönemler hâlinde 150-200mg/m2 dozunda 6 dönem 
daha devam edilmesi önerilmektedir (8, 22).

3. MGMT promoter metilasyonu bulunan GBM’lerde 
TMZ’in daha etkili olduğu bulunmuştur (22). 

4. Tedaviye (RT+TMZ) bevacizumab eklenmesinin 
progresyonsuz sağkalımı 3-4 ay uzattığı ancak genel 
sağkalım üzerinde etkisi olmadığı bulunmuştur. Be-
vacizumab kullanımının erken bilişsel bozulma mey-
dana getirebilmesi nedeniyle yeni tanı almış GBM 
hastalarında kullanımı önerilmemektedir (22). 

WHO Grade II, III ve IV gliomların adjuvan tedavi-
sinin belirlenmesi için hastanın yaşı, kitlenin rezeksiyon 
miktarı ve patolojik tanısı anahtar rol oynamaktadır (8, 
22). Bu hastalar için adjuvan tedavi basamaları Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 

■ HASTALARIN TAKİBİ (21)

1. Yüksek dereceli gliomların takibinde 3 aylık aralıklar 
ile MR görüntüleme önerilmektedir.

2. Kemoterapi tamamlandığında veya tedavi sırasında 
uygun olan zamanlarda seri MR görüntüleme ile te-
davi etkinliğinin değerlendirilmesi önerilmektedir.

3. Hastalığı kontrol altında olan, 1p/19q kodelesyonu 
içeren oligodendroglial kitlesi bulunan genç hasta 
grubunda görüntüleme sıklığı azaltılabilir.

■ TÜMÖRÜN NÜKSETMESİ

Gliomların nüksetmesi durumunda rutin uygulana-
cak bir yaklaşım belirlenmemiş olup, karar vermeden 
önce tümörün histolojisi ve moleküler belirleyicileri ile 
hastanın yaşı, Karnofsky performans skoru, daha önce 
almış olduğu tedaviler ve buna nasıl yanıt alındığının 
bilinmesi tedavi planlanmasında yardımcıdır. (7, 8, 22).

1. Önceki cerrahiden sonra, 6 aydan fazla süre geçmiş 
ise ve yeni nörolojik defisite yol açan iyi sınırlı lezyon 
bulunuyorsa tekrar cerrahi yapılması düşünülebilir. 
Hastaların yalnızca %20-30’u tekrar cerrahi yapılma-
sına uygundur. Yapılan çalışmalarda tekrar cerrahi 
yapılmasının sağkalım süresini etkilemediği belirlen-
miştir (7, 8, 22).

2. Radyoterapi uygulanmış olan hastalarda ilk birkaç 
ay içerisinde görüntülemede tümör boyutunda artış 
meydana geldiyse pseudoprogresyon düşünülmeli-
dir. Radyoterapi bitiminden 4-8 hafta sonra MR’da 
gözlenebilen kontrast tutulumu RT etkisine bağlı ola-

2. GBM tanısı almış 70 yaş üzerindeki hastalarda da 
hem TMZ, hem de fraksiyone RT kullanılabilir. 
Ancak, tedavinin eğer mümkünse IDH ve MGMT 
bakıldıktan sonra hastaya özgü planlanması öneril-
mektedir. MGMT promoter metilasyonu bulunan 
ve alkilleyici ajan kemoterapisi almakta olan hasta-
larda, progresyonsuz sağkalım ve ortalama sağkalım 
sürelerinin daha uzun olduğu ve IDH mutasyonsuz 
GBM hastalarında RT + TMZ tedavisi ile yalnız RT 
alan hastalara göre sağkalım sürelerinin belirgin şe-
kilde uzun olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle özellikle 
IDH mutasyonsuz ve MGMT promoter metilasyonu 
bulunan ileri yaştaki hastalar için TMZ ile KT baş-
lanması, MGMT promoter metilasyonu bulunmayan 
hastalara ise RT verilmesi önerilmektedir (Kanıt dü-
zeyi yüksek/I, Orta derece öneri/B) (8, 22).

3. Bazı çalışmalarda tedavi sonucunun cerrahi rezeksi-
yon miktarı ile doğru orantılı olduğu bildirilmiş olsa 
da, yalnızca gross total rezeksiyon sonrası sonuçların 
daha iyi olduğu düşünülmektedir (Kanıta dayalı bil-
gi yoktur) (22). 

Radyoterapi

1. Glioblastoma için RT standart tedavi olarak uygu-
lanmaktadır ve sağkalımı artırdığı bilinmektedir (10, 
22). 

2. Standart olarak total doz 60 Gy olacak şekilde 30’a 
bölünmüş, fraksiyone RT önerilmektedir (8, 22). 

3. İleri yaştaki (>70 yaş) hastalar için tümörde MGMT 
promoter metilasyonu bulunmuyorsa, standart teda-
vi olarak hipofraksiyone RT (daha düşük dozlarda 
daha fazla sayıda) verilmesi önerilir (11, 23). 

4. GBM’ler için MGMT promoter metilasyon testinin 
mümkünse her hastaya yapılmaya başlanması ve 
MGMT promoter metilasyonu bulunmayan hastala-
rın yalnızca hipofraksiyone RT ile, MGMT promoter 
metilasyonu bulunan hastaların ise 1 yıl süre ile veya 
tümör progresyonu olana kadar yalnızca TMZ ile te-
davi edilmesi önerilmektedir (11, 23). 

5. GBM’ler için hızlandırılmış hiperfraksiyone RT, hız-
landırılmış hipofraksiyone RT, brakiterapi, radyocer-
rahi, stereotaksik RT gibi diğer RT protokollerinin, 
standart RT protokolü ile karşılaştırıldığında sağka-
lım üzerinde avantaj sağlamadığı görülmüştür (12). 

Kemoterapi 

1. Yeni tanı almış 70 yaş altındaki ve genel durumu elve-
rişli hastalarda RT ile eş zamanlı TMZ başlanması ve 
idamesi standart tedavi olarak uygulanmaktadır (20).
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Kortikosteroid Kullanımı (Deksametazon 8-16 mg/
gün) (8):

1. Tümöre bağlı beyin ödemi ve ilerleyici klinik semp-
tomların varlığında kullanılması tavsiye edilir. 

2. Tedrici olarak azaltılan dozlarla kısa süre içinde teda-
vinin kesilmesi tavsiye edilir. 

3. Artmış kafa içi basıncı veya buna bağlı semptomlar 
olmaması hâlinde, kullanılması tavsiye edilmemek-
tedir. 

4. Tümör rezeksiyonu sonrası hasta asemptomatik ise, 
uzun süreli kortikosteroid kullanımı tavsiye edilme-
mektedir. 

5. Asemptomatik hastalarda radyoterapi sırasında prof-
laktik olarak kortikosteroid kullanımı tavsiye edil-
memektedir. 

Antiepileptik Kullanımı (16)

1. Yalnızca nöbet ile başvuran hastalara antiepileptik te-
davi başlanması tavsiye edilir. 

bilir ve 4 hafta sonra MR ile tekrar değerlendirilmesi 
tavsiye edilmektedir (Kanıt düzeyi orta/II, Orta de-
rece öneri/B) (2, 22).

3. Nüks tümörü bulunan ve daha önce yanlıca RT almış 
olan hastalar için alkilleyici ajanlar ile KT verilmesi 
yaygın bir tedavi seçeneğidir. Bu hastalarda KT kont-
raendike ise, hipofraksiyone RT planlanabilir. 

4. Nüks malign gliomların tedavisinde antianjogenik 
ilaç (bevacizumab) kullanılması tartışmalı ve ülkeye 
göre farklılık göstermektedir. Avrupa Birliği ülkeleri 
hâriç, birçok ülke nüks malign gliomlarda bevacizu-
mab kullanımını önermektedir (Kanıt Düzeyi yük-
sek/I, Öneri Derecesi orta/B) (8, 22). Bevacizumab 
kullanımı ile ortalama sağkalım süresi değişmemekte 
ancak, antiödem etkisi nedeniyle semptomların ra-
hatlatılması sağlanabilmektedir (5, 9).

■ DİĞER İLAÇ UYGULAMALARI

Gliomlarda kortikosteroid, antiepileptik ve antikoa-
gülan ilaçların kullanımı hakkında kanıta dayalı yeterli 
bilgi bulunmamakla birlikte, bu ilaçların kullanımı hak-
kında tavsiye niteliğinde bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 2: Gliomlar için adjuvan tedavi basamaları

 

Weller ve Jiang’ın çalışmalarından uyarlanmıştır (8, 22).
KPS: Karnofsky Performans Skoru, RT: Radyoterapi, TMZ: Temazolamid, PCV: Prokarbazin, lomustin, vinkristin
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2. Tedavi başlanmışsa cerrahi sonrası birkaç hafta veya 
ay içinde tedrici olarak azaltılarak kesilmesi tavsiye 
edilir.

3. Cerrahi sonrası yalnızca tekrar nöbet meydana gelir-
se antiepileptik tedavi başlanması önerilmektedir.

Antikoagülan Kullanımı (8)

1. Gliomu olan hastalarda tromboembolik olay gelişme 
riski artmış olmasına rağmen proflaktik antikoagü-
lan tedavi tavsiye edilmemektedir.

Editör Notu: Diffüz gliomlar için 2020 yılında 
EANO guidelines yayınlanmıştır (EANO 2020). Yayınla-
nan yeni rehber, kitapta yer alan 2017 EANO rehberi ile 
küçük değişiklikler bulundurmaktadır. Bazı önerilerde 
kanıt ve öneri düzeyi farklılıkları vardır. Bazıları aşağıda 
belirtilmiştir;

1. Radyoterapi ve deneysel lokal tedaviler sonrası 
nörogörüntüleme anormallikleri artan hastalarda 
psödoprogresyon düşünülmelidir (Kanıt düzeyi dü-
şük/IV, Orta derece öneri/B).

2. Gliomlarda cerrahi rezeksiyon genişliği prognostik 
bir faktördür. Bu nedenle maksimum güvenli rezek-
siyon önerilir (Kanıt düzeyi düşük/IV, Orta derece 
öneri/B).

3. Gliomların cerrahi yaklaşımında yeni kalıcı nörolojik 
defisiti önlemek, rezeksiyon genişliğinden daha yük-
sek önceliğe sahiptir (Kanıt düzeyi düşük/IV, Zayıf 
öneri/C).

4. Gliomların rekürrenslerinde standart tedavi iyi be-
lirlenmemiştir. Cerrahi, radyoterapi ve ülkelere göre 
değişen kemoterapi uygulanabilir (Kanıt düzeyi 
orta/II, Orta derece öneri/B). 

EANO 2020: Weller M, van den Bent M, Preuscer M, 
et al. EANO guidelines on the diagnosis and treatment 
of diffuse gliomas of adulthood. Nature Reviews Clinical 
Oncology 2020.
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Dr. Uğur Kemal GÜNDÜZ

Kranial Meningiomalar İçin Öneriler

B önerileri bir ya da daha fazla sınıf II çalışması ya da 
ezici sınıf III kanıtı gerektirir.

C önerileri iki ya da daha fazla tutarlı sınıf III çalış-
ması gerektirir.

Öneriler için yeterli kanıt mevcut olmadığında, uy-
gun olarak tavsiyede bulunmuştur. Good Practice Po-
int(GPP)/ iyi uygulama noktası bunlardan biridir. Bir tür 
konsensusu ifade eder.

Meningiomlu hastalar için tanı ve tedavi önerileri 
için kanıt seviyeleri düşüktür, bu tür tümörlerin yüksek 
sıklığına rağmen, sadece B ve C düzeyde ve iyi uygulama 
noktaları ile ilgili tavsiyelere izin verir. Nöro-onkolojide 
bu karşılanmamış ihtiyacı işaret eden prospektif çalış-
malar yaparak yeni kanıtlar üretmeye yönelik çok sayıda 
çaba devam etmektedir. 

■ SIMPSON SINIFLAMASI

Grade 1: Tümörün dural ek ve anormal kemik ile bir-
likte total rezeksiyonu, 

Grade 2: Tümörün total rezeksiyonu ve dural ekin 
koagule edilmesi.

Grade 3: Tümörün dural eksizyon, koagülasyon veya 
anormal kemik eksizyonu olmadan total rezeksiyonu.

Grade 4: Parsiyel rezeksiyon

Grade 5: Biopsi

Tarama yöntemi olarak Pubmed arama motoru kul-
lanılmış, ‘evidence-based recommendation’, ‘guidelines’ 
kelimeleri ile birlikte ‘meningioma’, ‘cerebral meningio-
ma’ anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. İlk değer-
lendirme sonucu meningiom tanı ve tedavisinde kanıta 
dayalı tıp ilkelerine uygun rehberler arasından en güncel 
olanı, diğer rehberlerin önerilerini de paylaşması ve uy-
gun metodolojisi nedeniyle EANO (European Associati-
on of Neuro-Oncology) rehber olarak seçilmiş ve kulla-
nılmasına karar verilmiştir.

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

Mevcut literatür değerlendirilmiş, I-IV arası sınıf 
olarak bilimsel kanıtları sıralanmış ve A-C seviyelerinde 
önerilerde bulunulmuştur (2). 

Sınıf I, prospektif, randomize, kontrollü klinik ça-
lışmalardan elde edilen kanıtları gösterir; Sınıf II, göz-
lemsel çalışmalar, kohort çalışmaları ve vaka-kontrol ça-
lışmaları dâhil olmak üzere ileriye dönük çalışmalardan 
elde edilen kanıttır.

Sınıf III kanıtlar retrospektif çalışmalardan elde edil-
miştir.

Sınıf IV kanıtlar kontrolsüz vaka serilerinden, vaka 
raporlarından ve uzman görüşlerinden kaynaklanmak-
tadır.

A önerileri ile ilgili olarak, bir veya daha fazla sınıf 
I çalışması ya da iki tutarlı sınıf II çalışması gereklidir.

Meningiomlarda Mutasyonlar
AKT1 KLF4 TRAF7 NF2 SMO TERT

Meningothelial meningioma WHO grade I %13 %8 %22 %16
Transitional meningioma WHO grade I %14 %5 %33
Fibroblastic meningioma WHO grade I %70
Psammomatous meningioma WHO grade I %60
Secretory meningioma WHO grade I %100 %100
Metaplastic meningioma WHO grade I %25 %20
Microcystic meningioma WHO grade I
Angiomatous meningioma WHO grade I %4 %10
Atypical meningioma WHO grade II %4 %4 %70 %6
Chordoid meningioma WHO grade II
Clear cell meningioma WHO grade II %50
Anaplastic meningioma WHO grade III %70 %20
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 Rezeksiyonun ölçüsü, yapılabiliyorsa intraoperatif 
MR ile değerlendirilmeli veya ameliyat sonrası 48 saat 
içinde veya artifaktı önlemek için 3 ay sonra yapılan 
post - operatif MRG ile doğrulanmalıdır. Ameliyat ön-
cesi embolizasyon genellikle önerilmemektedir. Bununla 
birlikte, asendan farengeal arterin meningeal dalı yo-
luyla embolize edilebilen petroklival meningiomlar gibi 
seçilmiş vakalarda ameliyatı kolaylaştırabilir. Bu arterin 
cerrahi sırasında kontrolu mümkün olmamaktadır (32) 
(Kanıt seviyesi çok düşük/IV, Öneri düzeyi zayıf/ C).

 Yaşlı hastalar (65 yaşından büyükler) veya cerrahi ile 
güvenli bir şekilde erişilemeyen tümörler ya da subtotal 
cerrahi rezeksiyon sonrası küçük tümörler için stereo-
taktik radyocerrahi önerilebilir. 35 vakalık retrospektifli 
bir çalışma, primer stereotaktik radyocerrahiden sonra 
%86-100 oranında 5 yıllık progresyonsuz sağkalım ol-
dugunu göstermektedir (33). Tümör hacminin tek bir 
fraksiyon ile tedavi edilememesi durumunda, fraksiyone 
başına 1 - 8-2 · 0 Gy dozlarında 50-55 Gy’lik fraksiyo-
ne radyoterapi uygulanabilir (Kanıt seviyesi düşük/III, 
Öneri düzeyi orta derece/B). 

Radyoterapiden sonra, %75-92 arasında kür oranları 
çeşitli serilerde tanımlanmıştır (34-38).

Radyoterapinin subtotal rezeksiyon ile kombinasyo-
nu, grosstotal rezeksiyon için rapor edilenlere benzer 
hastalık kontrolü ve sağkalım oranlarındadır (39, 40).

 Tümörü çevreleyen hassas nörovasküler yapıları des-
teklemek ve uzun süreli bilişsel bozulma riskini azaltmak 
için, geleneksel radyoterapiye benzer hastalık kontrolü 
sunan yoğunluk modülasyonlu radyasyon terapisi ve 
fraksiyone stereotaktik radyoterapi giderek daha fazla 
kullanılmaktadır (41-43).

Küçük meningiomlardan oluşan seçilmiş olgularda, 
14-16 Gy dozunda tek frekans radyocerrahi kullanılabi-
lir (9-11, 44-46).

Subtotal rezeksiyon ya da kısmi rezeksiyon ve ar-
dından stereotaktik radyocerrahi ya da radyoterapiden 
oluşan planlı kombinasyon terapilerinin kullanımı, tü-
mörü tedavi ederken, kavernöz sinüs gibi yüksek riskli 
alanlara temastan kaynaklanan nörolojik defisitlere yol 
açabilir (11) (Kanıt düzeyi çok düşük/4, Öneri seviyesi 
zayıf/C).

Tedaviden sonra, 5 yıl boyunca yıllık MRG takip de-
ğerlendirmeleri yeterlidir ve bunu takip eden iki yılda 
bir tetkik uygundur. WHO grade I’in menenjiyomların-
da farmakoterapi kullanımını destekleyen veriler zayıftır 
(47-50), ancak kanıtların gücü hedeflenebilir mutasyon-
ların tanımlanmasıyla kısa zamanda iyileşebilir. Peptid 

■ MENİNGİOMLAR İÇİN WHO 2016 
GRADELEMESİ(3)

WHO Grade 1 

Düşük mitotik aktivite, Her 10luk büyütmede 4’ten 
az. Beyin invazyonu yok. 9 farklı subtip,

WHO Grade 2 

Her 10’luk büyütmede 4-19 arası mitotik aktivite 
veya beyin invazyonu veya spontan nekroz, kapsül, yük-
sek selularite, belirgin nukleol ve küçük hücrelerden olu-
şan 3 veya 5 farklı histolojik görünüm saptanabilir.

WHO Grade 3

Her 10’luk büyütmede 20’den fazla mitotik aktivite 
veya papiller-rhabdoid gibi spesifik histolojik görünüm-
ler saptanır.

WHO Grade 1 Meningiom

TERT mutasyonlarının meningiomada daha agre-
sif büyüme için bir gösterge olduğunu göstermektedir 
(15.24). 

Birçok asemptomatik, tesadüfen saptanan menin-
giomlar, 6 aylık bir ilk gözlem aralığından sonra, yıllık 
klinik ve MRG testleri kullanılarak takip ile yönetilebi-
lir (25, 26, 27). Menenjiomların gözlemsel yönetimine 
ilişkin kılavuzlarda sınıf I veya II kanıt düzeyi bulunma-
makla birlikte, pek çok retrospektif seri ve birkaç derle-
me bu kavramı doğrulamaktadır (Kanıt düzeyi düşük/
III, Zayıf öneri/C).

 Menenjiom cerrahisi geçiren hastaların %40’ında 
cerrahi sonrası bilişsel veya duygusal sorunlar (ör., ank-
siyete veya depresif belirtiler) oluşabilir (28). 

Görüntüleme kuvvetli bir şekilde meningioma dü-
şündürüyorsa, histolojik doğrulama zorunlu değildir; 
bununla birlikte, metastaz gibi nadir ayırıcı tanıların 
dışlanması önerilmektedir (Öneri düzeyi: iyi uygulama 
noktası). 

Eğer radyolojik olarak doğrulanmış büyüme veya kli-
nik semptomların varlığı için tedavi gerekiyorsa, cerrahi 
ilk tercihtir (Kanıt seviyesi orta/II, Öneri düzeyi orta 
derece/ B)

 Rezeksiyonun genişliği, cerrahın ameliyat sırasında 
değerlendirmesine dayanan ve nüks riski için önemli bir 
prognostik faktör olan Simpson derecesi ile tanımlanır. 
Mikrocerrahinin amacı Simpson grade I rezeksiyonuna 
tekabül eden total rezeksiyon dâhil olmak üzere tümö-
rün total çıkarılmasıdır (27, 30, 31).
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radyoterapinin potansiyel uzun vadeli etkileri göz önüne 
alındığında, herhangi bir karar verilmeden önce hasta 
ile tartışılmasını gerektirir. Hastalar 12 yıllık ortalama 
takipten sonra radyoterapi sonrası vakaların %53’üne 
kadar varan, olası uzun süreli toksisite hakkında bilgi-
lendirilmelidir (40, 72).

Retrospektif çalışmalar ve küçük prospektif çalış-
malar, hidroksikarbamid, siklofosfamid-doksorubi-
sin-vinkristin, interferon-alfa, megestrol asetat, medrok-
siprogesteron asetat, oktreotid, pasireotid (uzun etkili 
salım), imatinib, erlotinib, gefitinib, vatalanib sunitinib 
ve bevacizuma gibi bir dizi ilacı WHO grade II ve III me-
ningiomlarda değerlendirmiştir. 6 aylık progresyonsuz 
sağ kalım % 0 ile % 64 arasında değişirken, medyan genel 
sağkalım 6 ile 33 ay arasında değişmekte olup, cerrahi re-
zeksiyon ve radyoterapiden sonra artmaktadır. En umut 
verici sonuçlar, bevacizumab, vatalanib ve sunitinib (an-
tianjiyojenik özelliklere sahip tüm ilaçlar) için bildiril-
miştir. Bununla birlikte, bu sonuçların WHO grade II ve 
III meningiomlarda klinik kullanımının önerilmesinden 
önce, prospektif kontrollü çalışmalarda bu sonuçların 
doğrulanması gerekmektedir (47, 73-76).

Devam eden bir EORTC faz 2 çalışması 
(NCT02234050), tekrarlayan WHO grade II ve grade III 
meningiomlarda ümit verici aktivite gösteren bir tetra-
hidroizokinolin olan trabektinin etkisini araştırmaktadır 
(23). 

Genel olarak, WHO grade II menenjiyomlarının iler-
lemesinden sonra farmakoterapi düşünülmelidir (Kanıt 
seviyesi çok düşük/IV, Öneri düzeyi zayıf/C).

WHO Grade 3 Meningiom

Anaplastik menenjiyomlar genellikle daha düzensiz 
şekillidir ve WHO I ve II tümörlerden daha yüksek oran-
da kanlanırlar (4).

Nüksetmeye karşı güçlü bir eğilime sahiptirler ve sis-
temik olarak metastaz yapabilirler. WHO grade III me-
nenjiyomlar yüksek oranda NF2 mutasyonu içerir, yay-
gın büyüme ve korteksin invazyonu sıklıkla görülür (77).

 Cerrahi rezeksiyon mümkün olduğunca radikal ol-
malıdır (Kanıt düzeyi düşük/III, Öneri düzeyi zayıf/C) 
ve 1 · 8-2 · 0 Gy fraksiyonlarında en az 54 Gy’lik bir dozla 
fraksiyone radyoterapi ile takip edilmelidir (Kanıt sevi-
yesi düşük/III, Öneri seviye orta derece/B).

 Dozu araştıran klinik denemeler, WHO grade II 
meningiomlarının radyoterapi ile gros total rezeksiyon 
sonrası 30 fraksiyonda 54 Gy ile tedavi edildiği, oysa 
yüksek riskli meningiomlarda (rekuren Grade 2 me-
ningiom, subtotal rezeke WHO grade 2 ve tüm grade 3 

reseptörü radyonüklid tedavisi küçük vaka serilerinde 
bir etki göstermiştir ve klinik çalışmalarda araştırılacak-
tır (51-55).

WHO Grade 2 Meningiom

Hiçbir radyolojik kriter, WHO grade I ve grade II 
meningiomları ayırt edememektedir. İyonize radyasyona 
maruz kalma, menenjiyom için artmış bir risk faktörü-
dür ve radyasyonla ilişkili meningiomlar, sporadik me-
ningiomalardan (yani, belirli bir nedensel faktöre atfe-
dilemeyenlerden) daha atipik veya malign ve multifokal 
olma eğilimindedir (56-60).

 Atipik ve malign meningiomların moleküler gene-
tik karakterizasyonunu sağlayan veriler birikmektedir, 
örneğin TERT mutasyonları daha yüksek meningioma 
dereceleri ile ilişkilidir (12,24).

 Ameliyat ilk tedavi seçeneğidir ve Simpson grade I 
rezeksiyonuna ulaşmayı amaçlamalıdır (Kanıt seviyesi 
düşük/III, Öneri düzeyi orta derece/B). 

WHO grade II meningioma tanısı, WHO grade I’e 
göre daha kısa kontrol aralıkları (6 ayda bir) gerektiren 
ve artan rekürrens riski anlamına gelmektedir (61).

Radyoterapinin adjuvan tedavi olarak rolü hâlâ belir-
sizdir. Grostotal rezeksiyon sonrası adjuvan radyoterapi 
ile yapılan retrospektif seriler farklı sonuçları göstermiş-
tir ve yetersizdir (62-68).

The ROAM / EORTC 1308 çalışması (ISR-
CTN71502099), yeni tanı atipik menenjiyom (WHO 
grade II) grostotal rezeksiyon (Simpson grade I – III) 
uygulanan ve randomize olarak erken adjuvan radyote-
rapiye seçilen ve radyoterapisiz gözlenen hastaları kapsa-
maktadır (29, 30).

Tamamen rezeke edilmeyen tümörler için, adjuvan 
radyoterapi (fraksiyon başına 1 · 8-2 · 0 Gy olarak veri-
len 54 60 Gy) gerekmektedir (Kanıt seviyesi düşük/III, 
Öneri düzeyi zayıf/C).

Progresyon durumunda, ilk ameliyattan sonra ikin-
ci ameliyat veya ikinci ameliyat yapılmadan radyoterapi 
verilmelidir (Kanıt düzeyi düşük/III, Öneri düzeyi za-
yıf/C). 

Bir WHO grade II veya III tanısı konulursa, stereo-
taktik radyocerrahi küçük tümörler veya tümör kalıntı-
ları için benzer sonuçlar sunsa da, fraksiyone radyoterapi 
tercih edilir (69-71).

Meningioma WHO grade II’de peptit reseptörü rad-
yonüklid tedavisi ile ilgili veri bulunmamakta ve adju-
van radyoterapi ile ilgili kesin bir veri bulunmaması ve 
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WHO GRADE II meningiomların doğal gidiş öyküsü 
daha belirsizdir. 5 yıllık rekürrens veya progresyon, gros-
total rezeksiyon sonrası % 30, subtotal rezeksiyon sonra-
sı % 40 gibi yüksek bir orana sahip olabilir (62,63). Bu 
tümörlerde, 48 saat içinde erken postoperatif bir MRG 
önerilir. Takip MRG, her 6 ayda bir, daha sonra yılda bir 
kez yapılmalıdır. 

WHO derece III menenjiyomlar için, 5 yıllık prog-
resyonsuz sağkalım, rezeksiyon ve radyoterapiden sonra 
bile %12 ila %57 arasındadır (89). Bu nedenle, bu tü-
mörler çok yakından takip edilmelidir. Tedaviyi takiben 
başlangıçtaki MR görüntülemeden sonra, her 6 ayda bir 
ve hızla büyüyen olgularda her 3 ayda bir kranial görün-
tüleme yapılmalıdır. 
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meningiomlar) dozun 60Gy’a çıktığı RTOG 0539 çalış-
masıdır (NCT00895622). EORTC 22042-26042 çalışma-
sında (NCT00626730), WHO grade II ve III tümörleri, 
grostotal rezeksiyondan sonra 30 fraksiyonda 60 Gy ile 
ışınlanmıştır. Subtotal rezeksiyon sonrası kalan tümör 
hacminde 60 Gy’a ilave 10 Gy’lik bir artış ilave edilmiştir. 
Sonuçlar analiz aşamasındadır. Takip, ilk tedaviden 3 ay 
sonra, daha sonra ilk büyüme kinetiğine bağlı olarak her 
3 veya 6 ayda bir yapılmalıdır. 

Farmakoterapi seçenekleri deneysel kalmaktadır 
(Kanıt düzeyi çok düşük/IV, Öneri düzeyi zayıf/C) ve 
WHO grade III meningiomlarda antineoplastik ilaçların 
etkinliği hakkındaki veriler azdır ve farmakoterapi için 
spesifik önerilerde bulunulamamaktadır.

■ TAKİP ÖNERİLERİ

Potansiyel olarak geri dönüşü olmayan nörolojik de-
fisitleri önlemek veya yeniden müdahale için optimal 
zamanlamayı bulmak için takip gereklidir. Menenjiyom-
larda en iyi takip programı için veriler zayıftır, çünkü 
çoğu retrospektif çalışma, izleme aralıkları hakkında ke-
sin sonuç vermez ve ileriye dönük çalışmalar genellikle 
tedavi ziyaretlerine uyacak şekilde uyarlanmış değişken 
takip protokollerine sahiptir (85,86). Bu nedenle, aşağı-
daki öneriler kanıtlardan çok uzman görüş birliğine da-
yanmaktadır (Öneri düzeyi: iyi uygulama noktası).

Küçük, asemptomatik menenjiyomların tedavisi için 
önerilen yaklaşım, ilk tanıdan 6 ay sonra ve daha sonra 
hasta asemptomatik kaldığı sürece, yıllık MRG ile tümö-
rün dinamiklerini kontrast madde ile değerlendirmektir. 
5 yıl sonra, bu aralık iki katına çıkarılabilir. Yaşlılık veya 
şiddetli komorbiditelerin bir sonucu olarak kısa yaşam 
beklentisi olan hastalarda, benign bir meningiomun rad-
yolojik tanısı net gözüküyorsa takipler yapılmayabilir. 
Cerrahiden sonra izleme, tümörün rezeksiyon ve grade-
ine bağlıdır.

WHO GRADE I menenjiyomlarda total rezeksiyon 
sonrası 10 yıllık nüks oranı % 20 ila % 39 arasında değiş-
mektedir(34,39,87). Bu nedenle, rezeksiyonun boyutunu 
değerlendirmek için ilk 48 saat veya 3 ay sonra kontrol 
MRG’si önerilmektedir. Daha sonra, tedaviden 5 yıl son-
rasına kadar her 2 yılda bir yıllık MRG kontrolleri öneri-
lir. Rezeksiyonun eksik olduğu biliniyorsa, rezeksiyonun 
genişliği 48 saat içinde erken postoperatif MRG ile bel-
gelenmelidir. Subtotal rezeksiyon sonrası WHO grade I 
tümörler için, 10 yıllık progresyon %55 ile %100 arasın-
da değişmekte olup, daha dikkatli ve uzun süreli bir takip 
gerektiğini düşündürmektedir (87,88). Bu vakalarda, 6. 
ve 12. ayda, daha sonra yılda bir kez MRG önerilir. 
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prolaktinomadır. Ancak fonksiyonsuz hipofiz adenom-
larının da hipofiz sapına (stalk) baskı yaparak hipotala-
mik dopamin inhibisyonunu engelleyebilmesi nedeniyle 
hiperprolaktinemiye yol açabileceğini akılda bulundur-
mak gerekmektedir. Hipofiz sapı basısına bağlı gelişen 
hiperprolaktinemide PRL düzeyi genellikle 25-150 ng/
mL düzeyinde, prolaktinoma varlığında ise genellikle 
250 ng/mL düzeyinin üzerinde saptanmaktadır (1, 2). 

Prolaktinoma insidansı 27:1.000.000, prevalansı ise 
500:1.000.000 olarak bilinmektedir. Prolaktinomalar 
tüm hipofiz adenomlarının %40’ını oluşturmaktadır ve 
fonksiyonel hipofiz adenomaları arasında en sık görüle-
nidir. Kadınlarda sıklıka galaktoreye neden olduğu için 
erkeklere göre daha fazla tanı almaktadır. Prolaktinoma-
ların %80’i, takip sırasında boyut artışı olmayan, intra-
sellar yerleşimli benign mikroadenomlardır (1, 2).

Klinik Bulgular 

Hiperprolaktinemiye bağlı gelişen belirti ve bulgular 
kadın ve erkeklerde farklılık göstermektedir. Nedeni ne 
olursa olsun hiperprolaktinemi, gonadotropin salgılatıcı 
hormon (GnRH) pulsatil salgılanmasını etkileyerek lüte-
inizan hormon (LH) ve folikül uyarıcı hormon (FSH) in-
hibisyonuna neden olmaktadır. Bu nedenle her iki cinsi-
yette hipogonadizm ve infertiliteye yol açmaktadır. Buna 
bağlı olarak premenopozal kadınlarda sıklıka amenore/
oligomenore, galaktore, seksüel disfonksiyon, vaginal 
kuruluk, kilo artışı ve hirsutizm meydana gelmektedir. 
Postmenopozal kadınlarda daha çok adenomun basısına 
bağlı belirti ve bulgular gözlenmektedir. Erkeklerde ise 
impotans, libido kaybı, jinekomasti, güçsüzlük ve nadi-
ren galaktore meydana gelebilmektedir. Hipogonadizm 
uzun dönemde her iki cinsiyette osteopeniye yol açabil-
mektedir (1, 2). 

Tanı (1-3)

1. Hiperprolaktinemi tanısı için PRL ölçümü yeterlidir 
(Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

2. Dinamik hormon testleri, herhangi bir ek avantaj 
sağlamadığı için önerilmemektedir (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri). 

3. Hiperprolaktineminin klasik semptomları olmayan 
bir hastada makroprolaktinemi akla gelmeli ve araş-

Öneriler fonksiyonel adenomlar için Avrupa Endok-
rinoloji Derneği tarafından hazırlanmış rehberlerden 
alınmış olup, konsensus niteliğindedir (1,3,7,8). Non-
fonksiyonel (fonksiyonsuz) adenomlar için CNS guide-
line’ı kullanılmıştır (14-21).

Hipofiz adenomları hormon salgısı yapabilmeleri 
veya hipotalamo-hipofizer hormonal aksı etkileyebilme-
leri nedeniyle klinik ve patofizyolojik olarak diğer int-
rakranial tümörlerden farklılık göstermektedir. Hipofiz 
adenomları fonksiyonel (hormon salgısı yapan) ve fonk-
siyonsuz (hormon salgısı yapmayan veya endokrinolojik 
olarak etkisiz) adenomlar adı altında iki gruba ayrılmak-
tadır. Hipofiz adenomlarının klinik belirti ve bulguları 
salgı yaptıkları veya azaltarak etkiledikleri hormonlara 
ve/veya adenomun kitle etkisine bağlı olarak ortaya çık-
maktadır. Fonksiyonsuz adenomlar tümörün kitle etkisi-
ne veya uzanımına bağlı ortaya çıkan klinik semptomlar 
ile kendilerini göstermektedirler. Kitle etkisi ve tümör 
invazyonuna bağlı gelişen başlıca belirti ve bulgular baş 
ağrısı, hipopituitarizm, görme alanı defektleri, epileptik 
nöbetler, rinore ve hipofiz sapı basısına bağlı hiperpro-
laktinemidir. Fonksiyonlu adenomlar ise sıklıkla daha 
erken dönemde, etkiledikleri hormonal aksa bağlı geli-
şen endokrinolojik sendromlar ile ortaya çıkmaktadır-
lar. Bu nedenle hipofiz adenomlarında diğer intrakranial 
kitlelerin birçoğundan farklı olarak nörolojik muayene 
ile birlikte endokrinolojik, oftalmolojik ve radyolojik de-
ğerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. 

■ FONKSİYONEL ADENOMLAR

Hiperprolaktinemi ve Prolaktinoma

Prolaktin (PRL) sentezi ve salınımı hipofizdeki lak-
totrop hücrelerden gerçekleşmekte olup, kontrolü başlı-
ca hipotalamusdan salgılanan dopaminin inhibitör etkisi 
ile sağlanmaktadır. Prolaktinin normal değer aralığı 5-20 
ng/mL’dir (1 ng/mL=1 μg/L=21.2 mIU/L). PRL normal 
düzeyi erkeklerde 20 ng/mL’nin, kadınlarda ise 25 ng/
mL’nin altındadır. Hiperprolaktinemi tanısı için herhan-
gi bir zamanda bakılan normalin üzerinde PRL düzeyi 
ölçümü yeterli olmaktadır ancak, özellikle stres altında-
ki hastalarda 15-20 dakika ara ile 2-3 ölçüm yapılıp or-
talama PRL değerinin hesaplanması daha doğru sonuç 
vermektedir. Hiperprolaktineminin birçok fizyolojik ve 
patolojik nedeni olmakla birlikte nedenlerinden biri de 
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maktadır. Makroadenom tespit edildiği durumlarda 
PRL düzeyi beklenildiği kadar yüksek değil ise kanca 
etki (hook effect) araştırılmalıdır. Bu durumda seru-
mun 1/100 oranında dilüe edilip, ölçümün tekrarlan-
ması önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri).

10. MRG’de optik kiazmaya çok yakın ya da dokunan 
veya bası yapan adenomlarda hastanın görme yakın-
ması olmasa bile görme alanı mutlaka istenmelidir 
(Konsensus). 

11. Hafif PRL yüksekliğinin, eşlik eden fonksiyonsuz bir 
adenomun hipofiz sapına basısı nedeniyle gelişebile-
ceği unutulmamalıdır (Konsensus). 

Prolaktinomaya Yaklaşım (1-3)

1. Kitle boyutuna bakılmaksızın semptomatik prolak-
tinomaların tedavi edilmesi önerilmektedir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri). Hiperprolaktinemiye 
bağlı gelişen ve tedavi gerektiren semptomlar hipo-
gonadizm, rahatsız edici düzeyde galaktore, infertili-
te ve kemik mineral dansitesinde azalmadır. 

2. Asemptomatik mikroprolaktinomalar, özellikle post-
menopozal dönemdeki kadın hastalar, yalnızca takip 
edilebilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

3. Tedavide ilk seçenek medikal tedavidir. Öncelikle do-
pamin agonistleri tercih edilir (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri):

a. Kabergolin tedavide ilk tercih edilecek dopamin 
agonistidir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 
Başlangıç dozu haftada 1-2 kez 0.25 mg veya tek 
doz 0.5 mg’dır. İdame dozu haftada 0.5-3.0 mg’dır. 
Bulantı ve ortostatik hipotansiyon sık görülen yan 
etkileridir. Tedavide başarı oranı %80-90’dır.

b. Bromokriptin tedavide yıllarca tercih edilmiş an-
cak plazma yarı ömrünün kısa olması ve günde 
2-3 kez kullanılması gerekmesi nedeniyle günü-
müzde yalnız gebelik sırasında tercih edilmekte-
dir. Tek doz 1.25 mg başlandıktan sonra haftada 
bir tedricen 1.25 mg artırılarak klinik cevap alı-
nan kadar 5-7.5 mg/gün doza çıkılır. Bulantı/kus-
ma, hipertansiyon ve baş ağrısı sık görülen yan 
etkileridir. Tedavide başarı oranı %70-80’dir.

c. Kinagolid bir non-ergot dopamin agonistidir. 
Bromokriptin tedavisine yanıt alınamayan has-
taların %50’sinde etki sağlamaktadır. Uzun süreli 
kullanımında kalp kapak fibrozisi ve pulmoner 
hipertansiyon riski taşımamaktadır. Başlangıç 
dozu günde iki kez 0.075 mg’dır ve etkisi görülene 

tırılmalıdır. Serum PRL düzeyi yüksek olan asemp-
tomatik hastalarda makroprolaktin tayini yapılması 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

4. Hiperprolaktinemiye neden olabilecek ilaç kullanım 
öyküsü olan hastalarda (özellikle antipsikotik ilaç 
kullanımında):

a. Mümkünse ilaç kesilerek 72 saat sonra PRL ölçü-
münün tekrarlanması önerilmektedir (Kanıt dü-
zey düşük, Zayıf öneri). 

b. Hiperprolaktinemiye neden olabilecek ilacın ke-
silmesi mümkün değilse manyetik rezonans gö-
rüntülenme ile hipofiz ve hipotalamik tümörlerin 
araştırılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi çok 
düşük, Zayıf öneri/telkin).

c. İlaca bağlı gelişen asemptomatik hiperprolaktine-
minin tedavi edilmesi önerilmemektedir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

d. İlaca bağlı gelişen semptomatik hiperprolakti-
nemide öncelikle mümkünse ilacın kesilmesi, 
mümkün değilse hiperprolaktinemiye neden ol-
mayacak benzer etkili bir ilaç ile değiştirilmesi 
veya son tercih olarak dopamin agonist tedavi ve-
rilmesi önerilmektedir (Kanıt düzeyi çok düşük, 
Zayıf öneri).

e. Uzun süreli hipogonadizmi olan (hipogonadal 
semptomlar veya düşük kemik mineral dansitesi) 
hastalara hormon (östrojen / testesteron) replas-
man tedavisi verilmelidir (Kanıt düzeyi çok dü-
şük, Zayıf öneri).

5. Hiperprolaktinemi saptanan her hastada ilaç sorgula-
ması dışında, karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyonla-
rı değerlendirilmelidir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri).

6. Hiperprolaktinemi saptanan gebelik çağındaki ka-
dınlarda gebelik durumunun mutlaka araştırılması 
gerekmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, güçlü öneri). 

7. Hiperprolaktinemi saptanan hastalarda, etiyoloji bi-
linmiyorsa, radyolojik olarak hipofiz bezinin görün-
tülenmesi, bunun için ilk tercih olarak gadolinyumlu 
manyetik rezonans kullanılması önerilmektedir (Ka-
nıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

8. MRG yapılamıyorsa yüksek çözünürlüklü, kontrast-
lı bilgisayarlı tomografi (BT) tercih edilebilir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

9. Prolaktinoma tespit edilen hastalarda adenom boyu-
tu ile PRL düzeyleri arasında paralel bir ilişki bulun-
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4. Cerrahi tedavinin yapılamadığı veya başarısız oldu-
ğu hastalara radyoterapi uygulanabilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri) (1, 3).

Medikal Tedavinin Sonlandırılması

1. En az iki yıl boyunca PRL seviyesi normal sınırlarda 
takip edilen ve radyolojik görüntülemede kitle boyu-
tunda belirgin azalma olan veya kitle gözlenmeyen 
vakalarda medikal tedavinin sonlandırılabileceği bil-
dirilmektedir (Telkin). 

2. Tedavi kesilmesi sırasında dopamin agonistlerinin 
tedrici azaltılarak (önce normal PRL seviyesinin sağ-
lanabileceği bir doza azaltılarak) daha sonra kesilme-
si önerilmektedir (Orta derece öneri). 

3. Tedavi kesilmesi sonrası takiplerin üçüncü aydan 
başlayarak ilk yıl her üç ayda bir, daha sonra en az 5 
yıl boyunca yıllık klinik takip yapılması tavsiye edil-
mektedir. 

4. Özellikle optik kiazmaya yakın yerleşimli veya kaver-
nöz sinüslere invaze makroadenomlarda tedavinin 
kesilmesi tavsiye edilmemektedir (1, 3). 

Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi yalnızca, dopamin agonist tedaviye 
rağmen PRL seviyesinde azalma sağlanamayan, klinik 
bulguları devam eden ve kitle boyutlarında küçülme ol-
mayan prolaktinomalar için gerekmektedir (1).

Cerrahi tedavi ile mikroadenomlar için %75-90, 
makroadenomlar için %18-80 kür oranları bildirilmiştir. 
Ameliyat öncesi PRL seviyesinin 200 µg/L’nin üzerinde 
olduğu ve kitlede fibrosis oluşturması nedeniyle dopa-
min agonist tedavi almış olan hastalarda kür oranlarının 
azaldığı gözlenmiştir. Mikroadenomlarda tümör rekür-
rensi nadir olsa da, makroadenomların %80’inde özel-
likle ilk 3 yıl içerisinde nüks bildirilmiştir (1).

Ameliyat sonrası ilk sabah ölçülen PRL seviyesinin 
kitle remisyonu için en iyi gösterge olduğu bilinmektedir. 
Farklı yayınlarda cerrahi öncesi 4 hafta dopamin agonist 
tedavi almamış hastalarda ameliyat sonrası ilk sabah öl-
çülen PRL seviyesinin 20 µg/L’nin altında olması remis-
yon, 5 µg/L’nin altında olması ise kür göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. Cerrahiden önce dopamin agonist 
tedavi almakta olan hastalar için PRL seviyesi ölçümü en 
az 3 ay sonra yapılmalıdır (4). Ameliyat sonrası takiple-
rin ilk yıl her üç ayda bir, daha sonra en az 5 yıl boyunca 
yıllık klinik takip yapılması tavsiye edilmektedir (1).

kadar doz tedrici olarak 0.9 mg/gün’e kadar artırı-
lır.

d. Lisurid, kinagolid’e benzer etkidedir. Tedaviye 
gece 0.1 mg dozda başlanır ve tedrici olarak gün-
lük ortalama 0.3 mg’a çıkartılır. 

e. Pergolid daha önce tedavide kullanılmış olup, ka-
pak hastalıklarına neden olması nedeniyle günü-
müzde tercih edilmemektedir. 

4. Hastanın gonadal fonksiyonları ve fertilite isteğine 
göre uygun tedavi düzenlenmelidir ancak, özellikle 
makroadenomlu hastalara hastalığın remisyona gir-
mesi sağlanana kadar kontrasepsiyon tavsiye edil-
mektedir.

5. Semptomatik hipogonadizm ve/veya osteopenisi 
bulunan hastalara hormon (östrojen / testesteron) 
replasman tedavisi verilmesi önerilmektedir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri).

Medikal tedavi ile semptomatik düzelmenin yanında, 
tümör boyutunun küçülmesi ve PRL düzeyinin norma-
le gelmesi beklenmektedir. Genellikle PRL düzeyindeki 
azalma tümör boyutunda küçülme ile birliktelik gösterir. 
Adenomdaki küçülme 1-2 hafta cıvarında başlar, 3 ay ci-
varında en fazla küçülme meydana gelir ve yıllar içeri-
sinde de düşük oranda devam eder. 

Dopamin agonistlerinin özellikle tedavi başlangı-
cında veya doz artırılması sırasında bulantı, kusma, baş 
dönmesi, ağız kuruluğu, kabızlık, burun tıkanıklığı, or-
tostatik hipotansiyon ve buna bağlı sersemlik hissi, yük-
sek dozlarda ve uzun süreli kullanımda depresyon, par-
maklarda vazospazm, psikoz, alkol intoleransı, hipersek-
süalite ve kişilik değişikliklerine neden olabileceği akılda 
tutulmalıdır. 

Medikal Tedaviye Dirençli Prolaktinoma

Dopamin agonist tedavisine rağmen normal PRL se-
viyesine ulaşılamaması ve kitle boyutunda %50’den fazla 
küçülme sağlanamaması durumunda:

1. Medikal tedavinin tolere edilebilir en yüksek doza çı-
kılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri).

2. Tedavide bromokriptin kullanılıyorsa kabergolin 
veya diğer dopamin agonistleri ile değiştirilmelidir 
(Kanıt derecesi yüksek, Güçlü öneri).

3. Medikal tedavi düzenlenmesine rağmen yanıt alına-
mayan hastalara transsfenoidal cerrahi tedavi plan-
lanmalıdır (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).
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Malign Prolaktinoma (1, 3)

Prolaktinomalar için malignite insidansı çok düşük-
tür ancak medikal tedaviye yanıt vermeyen ve cerrahi 
sonrası nüks görülen hastalarda malignite varlığı akla 
gelmelidir. Hipofiz adenomları için malignite kriteri yal-
nızca tümörün merkezi sinir sistemine invazyonu veya 
metastaz yapmasıdır. Patolojik değerlendirme karsinom 
tanısı için kesin bilgi vermemekle birlikte, mitoz artı-
şı, hücresel atipi, nükleer polimorfizm, p53 pozitifliği, 
%3’ün üzerindeki Ki-67 proliferasyon indeksi ve invaz-
yon gösterilmesi maligniteyi desteklemektedir. Tedavide 
cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve dopamin agonistleri 
kombine şekilde kullanılmaktadır ancak, PRL salgılayan 
karsinom tanısı alan hastaların 1 yıllık sağkalım oranı 
tedaviye rağmen %60 olarak bildirilmiştir (5). Cerrahi 
ve radyoterapiye yanıt vermeyen hastaların kemoterapi-
sinde Temozolamid kullanılması önerilmektedir (Kanıt 
düzeyi çok düşük, Zayıf öneri) (3). 

Radyoterapi

Standart radyoterapi (RT) uzun dönemde etki göster-
mekte ve yalnızca hastaların %34.1’inde PRL seviyelerini 
normale getirebilmektedir. Radyasyon nedeniyle meyda-
na gelebilecek diğer komplikasyonlar da düşünüldüğün-
de, radyoterapinin yalnızca dopamin agonist tedaviye 
yanıtı olmayan, cerrahi yapılamayan büyük kitlelerde ve 
agresif adenomlar veya karsinomlarda kullanılması öne-
rilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri) (1). 

Hiperkortizolemi ve Kortikotrop Adenomlar

Glukokortikoid fazlalığına bağlı gelişen klinik tablo 
Cushing Sendromu olarak isimlendirilmektedir. Cus-
hing sendromunun başlıca nedenleri adrenal bezlerden 
kortizolün endojen olarak aşırı salınması veya herhangi 
bir nedenle eksojen glukokortikoid kullanımıdır. Endo-
jen Cushing sendromu ACTH-bağımlı veya ACTH-ba-
ğımsız olarak gruplandırılmaktadır. ACTH-bağımlı 
Cushing sendromunun en sık nedeni (%70-80) hipofizin 
ACTH üreten bir tümörüdür. Bu durum Cushing Has-
talığı olarak isimlendirilir. Daha az sıklıkta (%15-20) 
hipofiz dışı tümörlerden (nöroendokrin tümör) ektopik 
ACTH/CRH üretimine bağlı da ACTH-bağımlı cushing 
sendromu meydana gelebilir. ACTH-bağımsız Cushing 
sendromunun en sık nedeni aşırı kortizol üreten bir ad-
renal adenomdur (%10). Diğer adrenal nedenler daha 
nadir görülmektedir (2).

Klinik

Cushing sendromunun klinik belirti ve bulguları yaş, 
cinsiyet, hiperkortizoleminin şiddeti ve süresine göre de-
ğişmektedir. Başlıca belirtileri ve bulguları; santral obe-

Gebelik (1, 3)

1. Gebelik planlanıyorsa öncesinde PRL seviyesinin 
normale getirilmesi ve tümör boyutunun 10 mm’nin 
altına düşürülmesi önerilmektedir (Zayıf öneri/tel-
kin).

2. Dopamin agonist kullanılmasına rağmen PRL sevi-
yesi ve kitle boyutundaki hedef değerlere ulaşılama-
dıysa, gebelik öncesi transsfenoidal cerrahi yapılması 
düşünülebilir (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü öneri).

3. Gebelik durumunun belirlenmesinden itibaren, has-
ta alıyorsa bromokriptin tedavisi kesilmelidir (Kanıt 
düzeyi düşük, Orta derece öneri). 

4. Gebelik sırasında PRL seviyeleri 10 kat artabilir. Bu 
nedenle takipte rutin PRL ölçülmesi tavsiye edilme-
mektedir (Kanıt derecesi yüksek, Güçlü öneri). Kli-
nik takip hastalık bulgu ve belirtilerine göre yapılma-
lıdır. 

5. Gebelik sırasında laktotrop hücre hiperplazisi nede-
niyle hipofiz boyutu 2 kat artabilir. Buna bağlı olarak 
mevcut adenomda semptomatik büyüme riski mik-
roadenomlar için %2,2-5, makroadenomlar için %31 
olarak belirlenmiştir. Gebelik öncesi tedavi edilmiş 
makroadenomların gebelik sırasında büyüme riski 
mikroadenomlara benzer (%2,8-%4.3) bulunmuştur. 

6. Gebelik sırasına rutin MR görüntüleme yapılması 
önerilmemektedir. Ancak, şiddetli baş ağrısı, görme 
bulguları veya nörolojik semptomları ortaya çıkan 
hastalar için kontrast madde verilmeden MR görün-
tüleme yapılması tavsiye edilmektedir (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri).

7. Gebelik sırasında tümör boyutunda semptomatik 
artış saptanırsa bromokriptin tedavisine tekrar baş-
lanmalıdır (Kanıt düzeyi yüksek). Bu hastalarda ce-
vap alınamaz ya da tolere edilemiyorsa transsfenoidal 
cerrahi yapılması düşünülmelidir (Kanıt düzeyi dü-
şük, Güçlü öneri). 

8. Cerrahi tedavi progresif görme bulguları meydana 
gelen ve medikal tedaviye yanıt alınamayan hasta-
lar için uygulanabilir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri). Bu hastalarda fetüs terme yakınsa gebeliğin 
doğum indüksiyonu ile sonlandırılması da düşünüle-
bilir (Kanıt düzeyi yüksek).

9. Gebelik sonrası emzirme döneminde eğer gebelik 
sırasında kitle boyutunda artış olmadıysa dopamin 
agonist tedavi verilmesi önerilmemektedir (Kanıt 
düzeyi yüksek).
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b. Gece serum kortizolü

c. Gece tükürük kortizolü (en az iki ölçüm yapılmalı-
dır). Üç ayrı günde 3 ölçüm yapılması tavsiye edil-
mektedir. Bazı kaynaklar tek başına tarama testi ola-
rak kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.

d. 1-mg gecelik deksametazon supreston testi (DST) 

e. Düşük doz, uzamış deksametazon supresyon testi (2 
mg/gün, 48 saat) 

2. Aşağıda belirtilen ölçümlerin Cushing Sendromu ta-
nısı için kullanılması önerilmemektedir (Kanıt dü-
zeyi düşük, Konsensus): 

a. Rastgele ölçülen serum kortizol veya plazma ACTH 
düzeyi 

b. İdrar 17-ketosteroidleri

c. İnsülin tolerans testi 

d. Loperamid testi 

e. Cushing sendromu ayırıcı tanısı için tasarlanmış test-
ler (hipofiz veya adrenal görüntüleme veya 8 mg DST 
gibi) 

3. Klinik olarak Cushing sendromu öncelikle düşünü-
len ancak, birinci basamak tarama testleri negatif 
olan hastalar için endokrinoloji konsültasyonu öne-
rilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Konsensus).

4. Klinik olarak Cushing sendomu düşünülmeyen ve 
birinci basamak tarama testleri negatif olan hastala-
rın 6 ay sonra tekrar değerlendirilmesi önerilmekte-
dir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

5. Birinci basamak testlerden en az bir tanesinin pozitif 
olması hâlinde detaylı araştırma amacıyla endokri-
noloji konsültasyonu önerilmektedir (Kanıt düzeyi 
düşük, Konsensus).

Tanı Testleri (6)

1. Birinci basamak tarama testleri sonucunda cushing 
sendromu düşünülen hastalarda kesin tanı testleri-
nin yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, 
Konsensus):

a. Deksametazon-CRH testi veya gece serum kor-
tizol ölçümünün tekrarlanması önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi düşük, Konsensus)

b. Klinik araştırmalar haricinde desmopressin testi-
nin yapılması önerilmemektedir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri).

zite (%91-97), pletora (%94), aydede yüzü (%88), âdet 
düzensizliği (%84), tüylenme artışı (%81), hipertansiyon 
(%70), ciltte ekimoz ve strialar (%56-62), psikiyatrik be-
lirtiler (%62), ayak bileğinde ödem (%50), diabetes mel-
litus veya glukoz intoleransı (%50), osteoporoz (%50), 
sırt ağrısı (%43), kas güçsüzlüğü (%29), kırıklar (%19), 
nefrolitiasis (%15), saç dökülmesi (%13) ve özellikle 
ACTH-bağımlı cushing sendromuna spesifik ciltte ko-
yulaşmadır (%4). Bunlarla birlikte ensede yağ birikimi 
(deve hörgücü), poliüri, polidipsi, libidoda azalma, ak-
neiform lezyonlar, supraklavikular ve temporal çukurlar-
da dolgunluk, bilateral ekzoftalmik görünüm, tekrarla-
yan dermatofitozlar, akantozis nigrikans, hiperlipidemi 
ve hipokalemi de gözlenebilmektedir (2). 

Tanı (2, 6)

Cushing sendromunda yapılan laboratuvar tetkikler 
tarama testleri, tanı testleri ve ayırıcı tanı testleri olmak 
üzere üç grupta toplanmıştır.

1. Biyokimyasal testler öncesinde iyatrojenik Cushing 
sendromunu ayırmak amacıyla hastadan ayrıntılı ilaç 
kullanım öyküsü alınması önerilmektedir (Kanıt dü-
zeyi yüksek, Güçlü öneri),

2. Cushing sendromu araştırılması önerilen hastalar:

a. Yaş ile uyuşmayan osteoporoz veya hipertansiyon 
benzeri hastalığı bulunması (Kanıt düzeyi dü-
şük, Konsensus),

b. Birden çok ve ilerleyici Cushing sendromu klinik 
belirti ve bulgularının varlığı (Kanıt düşük, Kon-
sensus), 

c. Persentile göre boy kısalığı ve kilo artışı gözlenen 
çocuklar (Kanıt düşük, Konsensus),

d. Adenom ile uyumlu adrenal insidentaloma sap-
tanması hâlidir (Kanıt düzeyi düşük, Konsen-
sus). 

3. Araştırılması önerilen hastalar haricinde Cushing 
sendromu için test yapılması tavsiye edilmemektedir 
(Kanıt düzeyi düşük, Konsensus). 

Tarama Testleri (6)

1. Aşağıdaki birinci basamak tarama testlerinden has-
taya uygun olan en az bir tanesi yapılmalıdır (Kanıt 
düzeyi düşük, Konsensus):

a. 24 saatlik idrarda serbest kortizol (en az iki ölçüm 
yapılmalıdır). Bazı kaynaklar tek başına tarama testi 
olarak kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir. 
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2. Cushing sendromu tanısı kesinleşmeyen hastalar için 
kortizol seviyelerini düşürmeye yönelik tedavi baş-
lanması önerilmemektedir (Kanıt düzeyi düşük, 
Konsensus).

3. Cushing sendromu kliniği olmaksızın, hormon ak-
sında sınırda tespit edilen bozukluklar için kortizol 
seviyelerini düşürmeye veya reseptör düzeyinde etki-
sini azaltmaya yönelik tedavi başlanması önerilme-
mektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

4. Tedavide ilk basamak altta yatan primer lezyonun 
cerrahi olarak çıkartılmasıdır (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri).

5. Cushing Hastalığının optimal tedavisi olarak hem 
erişkin hem de pediyatrik yaş grubunda, deneyimli 
bir hipofiz cerrahı tarafından transsfenoidal selektif 
adenomektomi yapılması önerilmektedir (Kanıt dü-
zeyi yüksek, Güçlü öneri).

6. Cerrahi sonrası ilk 5-14 gün serum sodyum düzeyi-
nin yakın takibi önerilmektedir (Kanıt düzeyi dü-
şük, Konsensus)

7. Cerrahi sonrası 1-2 hafta içerisinde hipopituitarizm 
gelişme riski açısından serbest T4 ve prolaktin sevi-
yelerinin takibi önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, 
Konsensus). 

8. Cerrahi sonrası 1-3 ay içerisinde hipofizin MR ile gö-
rüntülenmesi önerilmektedir. 

9. Cerrahi sonrası serum kortizol seviyesinin belirlen-
mesi, kortizol seviyesi normal olan hastalarda ise 
gece tükürük veya serum kortizol seviyelerinin ölçü-
mü önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Konsen-
sus).

10. Cerrahi sonrası belirgin hiperkortizolizm saptanan 
hastalarda ek tedavi yöntemlerinin uygulanması 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öne-
ri). Hiperkortizolizmde kullanılan ilaçlar Tablo 1’de 
özetlenmektedir

11. Cerrahi sonrası hastaların diğer hipofiz hormonla-
rında eksiklik meydana gelmesi açısından tekrar de-
ğerlendirilmesi önerilmektedir (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri).

12. ACTH-bağımlı Cushing sendromu bulunan ancak, 
cerrahi tedavide kür sağlanamayan veya cerrahi ya-
pılamayan hastalarda ikincil tedavi seçenekleri düşü-
nülmelidir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri):

a. Medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan, ha-
yatı tehdit edecek düzeyde ağır ACTH-bağımlı 

c. Yapılan 2 farklı test sonucu negatif olan hastalar 
için daha detaylı araştırma yapılması önerilme-
mektedir (Kanıt düzeyi düşük, Konsensus).

d. Kesin tanı test sonuçları negatif olsa da klinik 
olarak öncelikle Cushing sendromu düşünülen 
hastalarda detaylı araştırma yapılması önerilmek-
tedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

Ayırıcı Tanı Testleri (2, 6)

1. İki farklı kesin tanı test sonucu pozitif olan hastalar 
için Cushing sendromu ayırıcı tanı testleri yapılması 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Konsensus):

a. ACTH Ölçümü 

b. Yüksek doz deksametazon supresyon testi (2 gün 
8 mg veya tek doz 8 mg)

c. İnferior petrozal sinüs örneklemesi (IPSS)

d. Periferik CRH testi

2. Kesin tanı testleri pozitif olan ve ayırıcı tanı testleri 
Cushing Hastalığı ile uyumlu olması hâlinde hipofiz 
MR görüntülemesi yapılması önerilmektedir. Bu has-
taların %70-80’inde hipofiz adenomu (%90 mikroa-
denom) tespit edilmektedir. 

3. MR görüntülemede adenom saptanamayan hastalar-
da ACTH-bağımlı Cushing sendromu ile Cushing 
Hastalığı’nın ayırıcı tanısı için inferior petrozal sinüs 
örneklemesi, yüksek çözünürlüklü toraks BT, batın 
MR görüntüleme ve Octreotid sintigrafisi yapılması 
tavsiye edilmektedir. 

Hiperkortizoleminin tanı algoritması Şekil 1’de, teda-
vi algoritması ise Şekil 2’de özetlenmektedir. 

Tedavi

Cushing sendromu için hasta odaklı tanı ve tedavi 
yöntemleri belirlenmesi ve hastaların bu yöntemler hak-
kında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle teda-
vinin deneyimli bir endokrinolog eşliğinde multidisipli-
ner olarak yapılması tavsiye edilmektedir. Sendroma yol 
açabilecek birçok etiyoloji bulunması nedeniyle Cushing 
sendromu tedavisi de oldukça kapsamlıdır. Bu kılavuzda 
başlıca hipofiz kaynaklı hiperkortizolizmin yani, Cus-
hing Hastalığı’nın tedavisine yer verilmiştir (7).

1. Tedavide kortizol seviyesinin normale düzeye geti-
rilerek veya kortizolün reseptör düzeyindeki etkisi 
azaltılarak Cushing sendromu kliniğinin iyileştiril-
mesi ve buna bağlı komorbiditelerin engellenmesi 
amaçlanmaktadır (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öne-
ri). 
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13. Enfeksiyon, pulmoner tromboemboli, kardiyovaskü-
ler komplikasyonlar ve akut psikoz gibi yaşamı tehdit 
edecek hiperkortizolizm komplikasyonları varlığında 
24-72 saat içerisinde acil tedavi önerilmektedir (Ka-
nıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

14. Cushing sendromu bulunan tüm hastalarda gelişen 
kardiyovasküler hastalık, osteoporoz… gibi komor-
biditeler için yaşam boyu tedavi verilmesi önerilmek-
tedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

15. ACTH-bağımlı Cushing sendromu bulunan hasta-
ların tümör rekürrensi açısından yaşam boyu takibe 
alınması önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güç-
lü öneri). 

Cushing Hastalığının primer tedavisi selektif ade-
nomektomidir. Cerrahi tedavi transkranial veya endo-
nazal transsfenoidal yolla yapılabilmektedir. Endonazal 
transsfenoidal cerrahinin başarı oranı mikroadenomlar 
için %73-76, makroadenomlar için %43 olarak belirlen-
miştir. Cerrahi sonrası %65-85 hastada remisyon sağ-
lanabildiği, %10-35 oranında ise adenomun nüks ettiği 
gözlenmiştir. Cerrahi deneyim, makroadenom varlığı, 
kavernöz sinus veya dura invazyonu, Ki-67 indeksinin 
%3 altında olması veya p53 pozitifliği nüksü belirleyen 
faktörlerdir. Ameliyat sonrası ilk 1 hafta içerisinde sa-
bah serum kortizolünün 5 µg/dl’den düşük olması, 24 
saatlik idrarda kortizol seviyesinin 20 µg/gün’den düşük 
olması ve serum ACTH seviyesinin 5 pg/ml’den düşük 
olması remisyon kriteri olarak düşünülmektedir. Ame-
liyat sonrası dönemde hipokortizolizm gelişeceğinden, 
hastaların 3 ay sonra yapılacak kontrol muayenelerine 
kadar mutlaka glukokortikoid (hidrokortizon 10-12 mg/
m2/gün veya eşdeğeri) kullanması tavsiye edilmektedir. 
Ameliyat sonrası ilk 1 hafta yapılacak değerlendirmede 
sabah kortizol seviyesinin 5 µg/dl’den yüksek olması ve 
24 saatlik idrarda kortizol seviyesinin 100 µg/gün’den 
yüksek olması durumunda hastalığın aktif olarak devam 

Cushing sendromu için bilateral adrenalektomi 
yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi yük-
sek/3, Zayıf öneri). 

b. Bilateral adrenalektomi yapılmış olan Cushing 
Hastalığı için tümör progresyonu açısından yakın 
hipofiz MR görüntüleme ve serum ACTH düze-
yi takibi önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri).

c. MR görüntülemede hipofiz bezinde lezyon sap-
tanan veya ilk cerrahide tamamı çıkartılamayan 
adenomlar için tekrar transsfenoidal cerrahi ya-
pılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri).

d. Tekrar cerrahi yapılması uygun olmayan veya tü-
mör rekürrensi meydana gelen Cushing Hastalı-
ğında radyoterapi veya radyocerrahi uygulanması 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öne-
ri). 

e. Radyoterapi/radyocerrahi uygulanan hastalarda 
radyasyonun etkisi ortaya çıkana kadar kortizol 
seviyelerini normale getirmek amacıyla medikal 
tedavi verilmesi önerilmektedir (Kanıt düzeyi 
düşük, Konsensus).

f. Transsfenoidal cerrahi yapılamayan veya cerrahi 
sonrası dirençli Cushing Hastalığının ikinci ba-
samak tedavisinde hipofize yönelik ACTH salını-
mını baskılayan medikal tedavi başlanması öne-
rilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Zayıf öneri).

g. Transsfenoidal cerrahi yapılamayan veya cerrahi 
sonrası dirençli Cushing Hastalığının ikinci basa-
mak tedavisinde, diyabet veya glukoz intoleransı 
da eşlik ediyorsa glukokortikoid reseptör anta-
gonist tedavisi başlanması önerilmektedir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Zayıf öneri).

Tablo 1. Cushing sendromu tedavisinde kullanılan ilaçlar ve dozları (2) 

1- Hipofize yönelik ACTH salınımını azaltanlar 
•	 Somatostatin analoğu (Pasireotid 0.3, 0.6 ve 0.9 mg/ml ampul) 
•	 Dopamin agonisti (Kabergolin 0.5 mg tbl) 

2- Adrenale yönelik steroidogenez inhibitörleri (enzim blokerleri) 
•	 Ketokanozol (200 mg tbl) 
•	 Mitotan (500 mg tbl) 
•	 Metirapon (250 mg tbl)

3- Glukokortikoid Reseptör Antagonisti
•	 Mifepristone (300 mg tbl)
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Şekil 1: Cushing sendromu için tanı algoritması. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin Hipofiz 
Hastalıkları tanı, tedavi ve izlem kılavuzu ve Avrupa Endokrinoloji Derneği’nin Cushing sendromu tanı kılavuzundan 
uyarlanmıştır (2, 6). 
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nedeniyle akromegali meydana gelebilmektedir. Ektopik 
GH salgılayan tümörler çok nadir görülmektedir. Akro-
megali prevalansı 28–137:1.000.000, insidansı ise 2–11 
olgu/yıl olarak bildirilmektedir. Hastalar genellikle 40’lı 
yaşlarda tanı almaktadırlar. 

Akromegali, GH aşırı sekresyonunun oluşturduğu 
metabolik etkiler ve hipofiz adenomunun basısına bağlı 
kitle etkisi ile morbidite ve mortalitede artışa neden olur. 
Akromegalide kardiyovasküler hastalıklar, solunum has-
talıkları ve kansere bağlı olarak mortalitenin 2–4 kat 
kadar arttığı bilinmektedir. GH düzeylerinin tedavi ile 
2.5 μg/L’den daha düşük değerlere indirilmesi sonucun-
da, akromegalide artmış mortalite oranlarının, normal 
populasyonun oranlarına kadar azaldığı gösterilmiştir. 
IGF1 değerlerinin de normale indirilmesi mortalite ris-
kini azaltmaktadır (2, 8). 

ettiği düşünülmelidir. Hastalığın aktif olarak devam et-
mesi veya nüks etmesi hâlinde tekrar cerrahi yapılması, 
yapılamıyorsa radyoterapi, glukortikoid sentezini bas-
kılayıcı tedavi veya odak tespit edilemeyen hastalarda 
bilateral adrenalektomi uygulanabilmektedir. Ameliyat 
sonrası oluşabilecek diğer hormonal eksiklikler (hipopi-
tuitarizm) araştırılarak varsa uygun şekilde tedavi edil-
melidir. Cushing Hastalığı remisyona girse bile, hastala-
rın özellikle ilk 5 yıl yakın takibi önerilmektedir (2).

Akromegali ve Somatotrop Adenom

Akromegali çoğunlukla (>%95) hipofiz bezinin so-
matotrop hücrelerinden kaynaklanan bir adenomun 
aşırı büyüme hormonu (GH) salgısı nedeniyle ortaya 
çıkan kronik bir hastalıktır. Bazı olgularda ise (%5) hi-
potalamik veya nöroendokrin tümörlerden kaynaklanan 
büyüme hormonu salgılatıcı hormon (GHRH) fazlalığı 

	

Şekil 2: Cushing sendromu için tedavi algoritması. Avrupa Endokrinoloji Derneği’nin Cushing sendromu tanı 
ve tedavi kılavuzundan uyarlanmıştır (6, 7).
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9. Akromegali saptanan tüm hastaların komorbiditeler 
açısından değerlendirilmesi ve komorbidite saptanan 
hastaların uzun dönem takip edilmesi önerilmekte-
dir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

10. Akromegali tanısı alan hastaların kolonoskopi ile 
kolon kanseri açısından araştırılması önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

11. Akromegalisi olan ve tiroid bezinde palpe edilebilir 
nodülü bulunan hastaların tiroid ultrasonografisi ile 
değerlendirilmesi önerilmektedir (Kanıt düzeyi dü-
şük, Zayıf öneri). 

12. Akromegali saptanan hastaların hipopituitarizm açı-
sından araştırılması ve gerekli hormon replasmanla-
rının yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri). 

Akromegali tanısında ilk basamak serum IGF-1 de-
ğerinin ölçümüdür. IGF-1 seviyesi yaş ve cinsiyete göre 
değerlendirilmelidir. IGF-1 yarı ömrü 15 saattir ve serum 
düzeyi oldukça stabildir. Bu nedenle GH sekresyonunun 
belirteci olarak kabul edilmektedir. IGF-1 düzeyi normal 
ise akromegali tanısı dışlanabilir. Rastgele GH ölçümü 
akromegali tanısı için anlamlı değildir. Oral glukoz yük-
lemesi sonrası GH’un baskılanmadığının gösterilmesi 
akromegali tanısı için standart kabul edilmektedir ancak 
akromegali dışında puberte, gebelik, karaciğer ve böbrek 
hastalıkları ve anorexia nervosa’da da GH baskılanma-
yabilir (2). 

Klinik bulgular ve biyokimyasal ölçümler akrome-
galiyi desteklediğinde MR ile hipofiz görüntülenmesi 
yapılarak adenomun lokalizasyonu, boyutu ve invazyon 
derecesi tespit edilmelidir. Mikroadenomların görüntü-
lenmesi için dinamik MR yapılmalıdır. Optik kiazmaya 
temas eden adenom varlığında hastanın görme alanı de-
ğerlendirilmelidir (2).

Tedavi

1. Akromegalinin kontrol altında tutulduğunun bir 
göstergesi olduğundan, yaşa göre normal IGF-1 dü-
zeyi tedavi hedefi olarak belirlenmelidir (Kanıt dü-
zeyi düşük, Zayıf öneri).

2. Akromegalinin kontrol altında tutulduğunun bir 
göstergesi olduğundan, rastgele bakılacak GH düze-
yinin 1 µg/L’nin altında olması tedavi hedefi olarak 
belirlenmelidir (Kanıt düzeyi çok düşük, Zayıf öne-
ri). 

3. GH ve IGF-1 ölçümlerinin tedavi süresince her hasta 
için aynı tahlil kiti kullanılarak yapılması önerilmek-
tedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

Klinik

Akromegalide en sık görülen belirti ve bulgular ak-
ral büyüme (%78–85) ve yüzde kabalaşmadır (%70). 
Bununla birlikte baş ağrısı, makroglossi, terleme artışı, 
artralji, ciltte kalınlaşma, horlama, yorgunluk ve karpal 
tünel sendromu da sık görülmektedir. Hastalarda tanı 
anında hipertansiyon (%48), kalp yetmezliği (%10) ve 
koroner arter hastalığı (%8) bulunmaktadır. Ayrıca di-
yabetes mellitus veya glukoz tolerans bozukluğu, uyku 
apne sendromu (%20-80), hipertrofik artopatiler, no-
düler guatr, hiperplastik kolon adenomları, kolorektal 
polip, kognitif ve psikiyatrik bozukluklar da sık görül-
mektedir. Hastalığın yarattığı komorbiditeler nedeniyle 
mortalite 2-4 kat, tiroid kanser riski 8 kat ve kolon kanser 
riski 4 kat artmaktadır. Tanı sırasında makroadenomu 
bulunan hastaların yaklaşık %75’inde hipopituitarizm 
gözlenmektedir (2).

Tanı (8)

1. Akromegali kliniği (akral büyüme) gözlenen olgu-
larda serum IGF-1 düzeyi ölçülmesi önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 

2. Tipik akromegali fenotipi gözlenmeyen ancak akro-
megaliye bağlı gözlenebilecek uyku apne sendromu, 
tip 2 diyabetes mellitus, hipertrofik artropatiler, kar-
pal tünel sendromu, hiperhidroz ve hipertansiyon 
varlığında serum IGF-1 düzeyinin ölçülmesi öneril-
mektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

3. Hipofiz kitlesi gözlenen hastalarda akromegali tanısı-
nı dışlamak amacıyla serum IGF-1 düzeyi ölçülmesi 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 

4. Akromegali tanısı amacıyla rastgele büyüme hormo-
nu düzeyi bakılması önerilmemektedir (Kanıt dü-
zeyi yüksek, Güçlü öneri). 

5. Yüksek IGF-1 düzeyi saptanan hastalarda oral glukoz 
yüklemesi sonrası, GH düzeyinin 1 µg/L’nin altına 
baskılanmadığının gösterilmesi ile tanı kesinleştiril-
melidir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

6. Biyokimyasal olarak akromegali tanısı konulması 
sonrası hipofiz bezinin görüntülenerek tümör boyu-
tu ve varsa parasellar uzanımının değerlendirilmesi 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

7. Görüntüleme yöntemi olarak öncelikle MR veya uy-
gun değilse BT önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri).

8. Tümörün optik kiazmaya temas ettiği gösterilen has-
talarda görme alanının değerlendirilmesi önerilmek-
tedir (Kanıt düzeyi yüksek, Zayıf öneri).
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Akromegalide ilk tedavi seçeneği adenomun cerrahi 
olarak çıkarılmasıdır. Görme kaybı veya çift görme gibi 
ciddi kitle etkisi olan hastalarda acil cerrahi tedavi ya-
pılmalıdır. Anestezi riski taşıyan hastalarda cerrahi te-
davi öncesi 3–6 aylık medikal tedavi uygulanabilir. Ade-
nomun boyutu ve tanı sırasındaki serum GH değerleri 
cerrahi remisyonu belirleyen önemli kriterlerdir. Başarılı 
sonuçların elde edilmesinde başlıca belirleyici, hipofiz 
cerrahı ve ekibinin tecrübesidir. Cerrahinin başarısını 
değerlendirmek için en uygun zaman ameliyat sonrası 
3. aydır. Serum GH 1 μg/L’den düşük olması hastalığın 
kontrol altına alındığını ve mortalite riskinin azaldığını, 
0,14 μg/L’den düşük olması ise remisyon sağlandığını 
göstermektedir. Cerrahi ile mikroadenomlarda %80-85, 
makroadenomlarda ise %50-65 oranında kür sağlanabil-
mektedir. Hipofiz MR görüntüleme en erken ameliyattan 
3 ay sonra yapıldığında rezidü tümör açısından anlamlı 
görüntü elde edilebilmektedir. Rezidü tümör kalması 
hâlinde 5 yıl içerisinde %2-8 oranında nüks görülmekte-
dir. Görme alanı defekti mevcut olan hastaların ameliyat 
sonrası görme alanı tekrar değerlendirilmelidir (2).

Medikal Tedavi (8)

1. Ameliyat sonrasında hastalığın devam etmesi hâlin-
de medikal tedavi başlanması önerilmektedir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

2. Belirgin bulgu ve belirtileri olan hastalar için önce-
likle somatostatin analog tedavisi veya pegvisomant 
başlanması, hafif bulgu ve belirtileri olan ve IGF-1 
düzeyinde hafif yükseklik olan hastalar için ise medi-
kal tedavide öncelikle dopamin agonist (kabergolin) 
denenmesi önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri).

3. Cerrahi olarak kür sağlanamamış, belirgin kavernöz 
sinüs invazyonu olan, kiazma basısı olmayan veya 
cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalar için tedavi-
de ilk seçenek olarak somatostatin analogları kullanı-
labilir (Kanıt düzeyi yüksek, Zayıf öneri). 

Akromegalinin medikal tedavisinde octreotid, lan-
reotid ve pasireotid gibi somatostatin analogları, kaber-
golin gibi dopamin agonistleri (kabergolin) ve pegviso-
mant gibi GH reseptör antagonistleri kullanılmaktadır. 
Cerrahi sonrası GH ve IGF-1 seviyeleri yüksek olan 
hastalarda öncelikle somatostatin analog tedavisi başlan-
ması önerilmektedir. Klinik takip ve kullanım kolaylığı 
nedeniyle tedavide uzun etkili somatostatin analogları 
tercih edilmektedir. Başlangıç tedavi dozları octreotide 
LAR için 20 mg/ay, lanreotide Autogel için ise 90 mg/
ay’dır. Bir GH reseptör antagonisti olan pegvisomant 
ise 10,15 veya 20 mg’lık dozlar hâlinde günlük, günaşırı 
veya haftalık uygulanabilir (2).

Tüm hastalar için bireyselleştirilmiş bir tedavi yö-
netimi uygulanması önerilmektedir. Akromegali’de te-
davi hedefleri GH ve IGF-1 değerlerinin normale geti-
rilmesi, hipofiz adenomunun ve kitle etkisinin kontrol 
altına alınması, hipofiz fonksiyonları ile parasellar sinir 
ve vasküler yapıların korunması, adenom basısına bağlı 
endokrin yetersizliklerin giderilmesi, büyüme hormonu 
fazlalığına bağlı gelişebilecek komorbiditelerin önlen-
mesi ve tedavisi ile hipofiz adenomunun nüks riskinin 
kontrol altına alınmasıdır (2). 

Cerrahi Tedavi (8)

1. Birçok hasta için birincil tedavi olarak transsfenoidal 
cerrahi yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri).

2. Ameliyat sonrası intrasellar rezidü kitle kalması hâ-
linde tekrar cerrahi tedavi yapılması önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

3. Parasellar uzanımı olması nedeniyle total olarak çı-
kartılamayacak kitleler için ameliyat sonrası tıbbi 
tedaviye yanıtın artırılması amacıyla cerrahi olarak 
kitlenin küçültülmesi (debulking) önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

4. Ameliyat sonrası biyokimyasal düzelme sağlanması 
amacıyla ameliyat öncesinde rutin tıbbi tedavi baş-
lanması önerilmemektedir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri).

5. Cerrahi riski azaltmak amacıyla faringeal darlık, 
uyku apnesi veya yüksek debili kalp yetmezliği olan 
olgularda ameliyat öncesinde somatostatin analog te-
davisi başlanması tavsiye edilmektedir (Kanıt düzeyi 
çok düşük, Zayıf öneri).

6.  Ameliyat sonrasında IGF-1 ölçümü ve en erken 3 ay 
sonra rastgele büyüme hormonu seviyesine bakılma-
sı önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Zayıf öne-
ri).

7. Büyüme hormonu 1 µg/L’den yüksek olan hastalar 
için glukoz yüklemesi sonrası ölçüm yapılarak büyü-
me hormonunun en alt değeri belirlenmelidir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 

8. Ameliyat sonrası en az 3 ay içerisinde rezidü tümör 
araştırılması amacıyla görüntüleme yapılması öne-
rilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 
Görüntülemede öncelikle MR tercih edilmesi, yapıla-
mıyorsa BT kullanılması tavsiye edilmektedir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri).
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(<%1). TSHoma’lar fonksiyonlu hipofiz adenomlarının 
%0.7–0.94’ünü oluşturmaktadır. Her yaşta görülebil-
mekle birlikte sıklıkla 40–50’li yaşlarda ortaya çıkmak-
tadırlar. Görülme sıklığı cinsiyetler arasında benzerdir. 
Büyük bir kısmı (%70-85) tanı anında makroadenom-
dur. Genellikle sadece TSH üretirler ancak, %20–25 ora-
nında diğer hipofiz hormonlarının aşırı salgılanmasıyla 
birlikte gözlenebilirler (2). 

Hastalarda sT3 ve sT4 yüksekliği nedeniyle çarpıntı, 
terleme, titreme gibi hipertiroidinin tipik belirti ve bul-
guları hafif veya orta düzeyde görülmektedir. Hipertiro-
idi kliniği olan bir hastalarda, serbest tiroid hormonları 
(sT3 ve sT4) yüksek iken TSH değerinin baskılanama-
ması ve uygunsuz şekilde normal ya da yüksek saptan-
ması hâlinde TSHoma tanısı düşünülmelidir. Hastalarda 
eş zamanlı diğer hipofiz hormonlarının aşırı salınımı ve 
buna bağlı klinik belirti ve bulgular ortaya çıkabilmek-
tedir. Bununla birlikte makroadenomlarda kitle etkisine 
bağlı baş ağrısı, görme bozukluğu, görme alan kaybı ve 
hipopituitarizm de gözlenebilmektedir (2).

Tanı (9)

1. Total veya serbest tiroid hormon (sT3 ve sT4) serum 
konsantrasyonunun normalden yüksek ölçüldüğü 
hallerde TSH baskılanmamış ise TSHoma tanısı dü-
şünülmelidir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

2. Hipertiroidizm bulgu ve belirtileri genellikle belirgin 
değildir ve diğer hipofiz hormonlarının aşırı salınımı 
ile birlikteliği varsa maskelenebilmektedir. Eş zaman-
lı diğer hormonların aşırı salgısını veya olası hipopi-
tuitarizmi saptamak amacıyla diğer hipofiz hormon-
larının da ölçülmesi önerilmektedir (Kanıt düzeyi 
orta, Zayıf öneri).

3. Hipofiz MR görüntüleme ile adenomun varlığı tes-
pit edilebilmektedir. Çoğu hastada makroadenom 
saptanmaktadır. MR görüntüleme yapılamıyorsa BT 
tercih edilmelidir. Biyokimyasal ve klinik olarak TS-
Homadan şüphelenilen ancak, hipofiz MR’da adeno-
mun görüntülenemediği durumlarda mikroadenom 
veya faringeal ektopik yerleşim düşünülmelidir (Ka-
nıt düzeyi orta, Zayıf öneri).

4. TSHoma ayırıcı tanısında hem uyarıcı hem de bas-
kılayıcı testlerin kullanılması önerilmektedir. Has-
taların çoğunda (%90) TRH uyarımına yeterli TSH 
yanıtı oluşmamaktadır ve T3 supresyon testi ile TSH 
tamamen baskılanmamaktadır (Kanıt düzeyi yük-
sek, Güçlü öneri).

5. TSHoma’ların %50–85’inde, özellikle makroadenom-
larda, alfa serum glukoprotein hormonu (α-GSU) 

Cerrahi olarak çıkartılması mümkün olmayan (çoğu 
zaman kavernöz sinüs invazyonu nedeniyle) ve optik ki-
azmaya temas etmeyen hastalarda öncelikli tedavi olarak 
somatostatin analogları başlanabilir. Tedaviye yanıtı has-
tanın yaşı, cinsiyeti, başlangıçtaki GH ve IGF-1 değerle-
ri, adenomun boyutu ve adenomun histopatolojik yapısı 
belirlemektedir. Yoğun granüllü adenomlar, seyrek gra-
nüllülere göre somatostatin analog tedavisine daha iyi 
yanıt vermektedir. Bu adenomlar T2-ağırlıklı MR görün-
tülemede kesitlerinde hipointens gözlenmektedirler (2). 

Radyoterapi / Radyocerrahi (8)

1. Ameliyat sonrası rezidüel tümör kalan hastalarda 
medikal tedaviye yanıt alınamaması veya uygulana-
maması hâlinde radyoterapi yapılması önerilmekte-
dir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

2. Belirgin büyük rezidüel tümör bulunması veya tü-
mörün optik kiazmaya çok yakın olduğu durumlar 
haricinde konvansiyonel radyoterapi yerine yapılabi-
liyorsa stereotaktik radyocerrahi uygulanması öneril-
mektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

3. Radyoterapinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla 
medikal tedavi kesilmesi sonrası yıllık GH/IGF-1 ta-
kibi yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri).

4. Radyasyonun geç etkisi olarak hipopituitarizm geli-
şebileceğinden radyoterapi sonrası hipofiz hormon-
larının yıllık takibi önerilmektedir (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri).

Ameliyat sonrasında GH aşırı salgılanması devam 
eden hastalarda, medikal tedaviye rağmen hastalık kont-
rol altına alınamadığında veya agresif davranışlı ade-
nomlarda adjuan tedavi olarak radyoterapi uygulanabilir. 
Konvansiyonel fraksiyone radyoterapi uygulanması yeri-
ne, lokal bir bölgeye daha yüksek doz radyasyon verilebi-
len gamma knife, proton beam ve Linac gibi sistemlerin 
kullanılması tercih edilmektedir. Ancak, bu yöntemlerin 
uygulanabilmesi için hedef doku ile görme yolları ara-
sında 5 mm’den daha fazla mesafe olması tavsiye edil-
mektedir. Radyoterapi sonrası hastaların yarısında 5-10 
yıl içerisinde hipopituitarizm gelişmektedir. Bununla 
birlikte, kranial sinir hasarı, sekonder beyin tümörleri, 
radyasyon nekrozu ve kognitif fonksiyonlarda azalma da 
gözlenebilir. Bu nedenle radyoterapi uygulanan hastala-
rın yaşam boyu yakın takibi önerilmektedir (2).

TSHoma

Tiroid stimulan hormon salgılayan hipofiz adenomu 
(TSHoma) hipertiroidinin nadir nedenlerinden biridir 
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etkilememektedir. Bu nedenle en az 2 ay süreyle uzun 
etkili somatostatin analog tedavisi alan hastalarda tri-
oid hormon seviyeleri ayırıcı tanı amacıyla kullanıla-
bilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

TSHoma tanısı içi Tiroid hormonu ve TSH ölçümle-
rinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Tiroksin bağlayan 
globülin (TBG) konsantrasyonu artışı, ailesel disalbu-
minemik hipertioksinemi ve heterofil antikor varlığında 
hormon seviyeleri hatalı ölçülebilmektedir. Ayırıcı tanı-
da özellikle tiroid hormon direnci, uzun süreli primer 
hipotiroidi ve Graves hastalığı mutlaka dışlanmalıdır (2). 

Tedavi (9)

1. TSHoma’larda birincil tedavi olarak adenomun cer-
rahi olarak çıkartılması önerilmektedir (Kanıt düze-
yi yüksek, Güçlü öneri).

2. Cerrahi tedavi öncesi gerekirse antitiroid ilaçlar veya 
somatostatin analogları kullanılarak tiroid hormon 
seviyesinin normal değerlere getirilmesi önerilmek-
tedir (Kanıt düzeyi orta, Zayıf öneri). 

3. Medikal tedavide öncelikli olarak somatostatin ana-
logları tercih edilmektedir. Uzun etkili somatostatin 
analoglarının kullanılması ile tiroid hormon seviyesi 
%90 üzerinde normal değerlere getirilebilmekte ve 
TSH seviyesi etkili şekilde azaltabilmektedir. Bunun-
la birlikte medikal tedavi bazı olgularda (%40) tümör 
boyutunu belirgin şekilde küçültebilmektedir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 

4. Medikal tedavide bromokriptin veya kabergolin gibi 
dopamin agonistleri kullanılabilir (Kanıt düzeyi dü-
şük, Zayıf öneri). 

5. Cerrahi ve medikal tedavi uygulanamayan hastalarda 
fraksiyone stereotaksik radyoterapi ya da radyocer-
rahi yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri). 

6. Nörolojik semptomlarda düzelme olması, radyolojik 
değerlendirmede adenom gözlenmemesi, tiroid hor-
mon seviyelerinin ve TSH veya α-GSU/TSH oranının 
normale gelmesi cerrahi veya radyoterapinin etkinli-
ğini değerlendirmede kullanılmaktadır. Total adeno-
mektomi yapıldığının en sensitif ve spesifik gösterge-
si T3 supresyon testidir. Ayrıca, cerrahi tedaviden en 
az 10 gün önce antitiroid ilaçların veya somatostatin 
analoglarının kesildiği hallerde, cerrahiden 1 hafta 
sonra TSH seviyesinin ölçülemeyecek kadar düşük 
olması total adenomektomi yapıldığının göstergesi 
olarak kabul edilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf öneri).

seviyesinde aşırı artış gözlenmektedir. Hastaların 
%80’inde α-GSU/TSH molar oranı yüksek bulun-
maktadır (>1.0) ancak, bu oranın sağlıklı kişilerde de 
aşırı değişiklik göstermesi (0.3 – 29.1) nedeniyle tek 
bir eşik değerin TSHoma belirleyicisi olarak kulla-
nılması önerilmemektedir. Ortalama 3.2 eşik değeri 
tanı açısından önemli olarak değerlendirilmektedir 
(Kanıt düzeyi orta, Zayıf öneri). 

6. TSHoma’ların tiroid hormon direnci olan olgulardan 
ayrımı için kemik ve karaciğerdeki tiroid hormon et-
kisini gösteren belirteçler faydalı olabilmektedir. Ke-
mik için Tip-I kolajen karboksi terminal çapraz bağ 
telopeptidi, karaciğer için ise seks hormon bağlayıcı 
globülin (SHBG) seviyelerinin ölçülmesi önerilmek-
tedir. Kolesterol, LDL, trigliserit, ferritin, eritrosit 
mikrositozu ve kardiyak fonksiyon parametreleri gibi 
diğer belirteçlerin TSHoma tanısındaki faydası kısıt-
lıdır (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

7. Tiroid hormon direnci ile ayrımında, diğer hipofiz 
hormonlarının aşırı salınımına bağlı gelişebilecek be-
lirti ve bulguların (akromegali, galaktore, amenore…
vb) varlığı ve MR’da hipofiz lezyonu görüntülenme-
si TSHoma tanısını desteklemektedir (Kanıt düzeyi 
orta, Zayıf öneri). 

8. T3 supresyon testinde TSH salınımının tamamen 
baskılanmaması tiroid hormon direncine özgüdür. 
Bu hastalarda TRH uyarımına karşı TSH yanıtı ise 
korunmuştur (Kanıt düzeyi orta, Zayıf öneri). 

9. Tiroid hormon direncinin %70 oranında bir domi-
nant kalıtsal bozukluktan kaynaklanıyor olması ne-
deniyle hastaların birinci derece yakınlarında da 
benzer hastalık öyküsü bulunması tiroid hormon di-
renci tanısını desteklemektedir (Kanıt düzeyi orta, 
Zayıf öneri).

10. TSHoma ve tiroid hormon direnci bulunan olgular 
arasında yaş, cinsiyet, tiroid ablasyon öyküsü, TSH 
veya tiroid hormon seviyeleri açısından belirgin bir 
fark tespit edilmemiştir. Bununla birlikte serum TSH 
seviyesinin normal sınırlarda olması tiroid hormon 
direnci tanısını, α-GSU seviyesinin veya α-GSU/TSH 
oranının yüksek olması ise TSHoma tanısını destek-
lemektedir. SHBG seviyesi genellikle TSHoma’da çok 
yüksek ölçülürken, tiroid hormon direnci bulunan 
olgularda normal sınırlardadır (Kanıt düzeyi orta, 
Zayıf öneri).

11. Hipertroidizm nedeniyle uzun etkili somatostatin 
analoglarının kronik kullanımı TSHoma’da sT3 ve 
sT4 seviyelerini belirgin azaltırken, tiroid hormon 
direnci bulunan olgularda tiroid hormon seviyeleri 
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3. Klinik ve biyokimyasal takiplerde herhangi bir bo-
zukluk olmaması hâlinde 2-3 yılda bir radyolojik gö-
rüntüleme yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri). 

4. Özellikle total olarak çıkartılamayan makroadenom-
larda takiplerde görme alanının değerlendirilmesi 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

Ameliyat sonrası hipofiz-tiroid aksının normale 
dönmesi en az 2–3 hafta almaktadır ve bu dönemde 
düşük dozda levotiroksin replasmanı yapılması tavsiye 
edilmektedir. Ameliyattan 4-6 hafta sonra hastalar hipo-
fiz hormon yetersizlikleri açısından değerlendirilmeli 
ve gerekirse replasman başlanmalıdır. Cerrahi remis-
yon sağlanan hastalarda nüks oranı %31’dir. Bu hastalar 
cerrahi sonrası diğer hipofiz tümörlerinde olduğu gibi ilk 
birkaç yıl yakın takip edilmelidir. Tiroid bezinin uygun-
suz yüksek TSH düzeylerine maruziyeti iyi diferansiye 
tiroid kanseri riskinde artışa yol açabilir. Bu nedenle 
hastalar tiroid nodülleri ve tiroid kanseri riski açısından 
yüksek çözünürlüklü ultrasonografi ile periyodik olarak 
takip edilmelidir (2).

Gonadotrop Adenom (Gonadotropinoma)

Gonadotrop adenomlar genellikle asemptomatik ol-
maları nedeniyle klinik yaklaşımda fonksiyonsuz hipo-
fiz adenomu olarak ele alınmaktadırlar. Histopatolojik 
değerlendirmede fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının 
%70-90’ının gonadotrop adenom olduğu belirlenmiştir. 
Bu nedenle fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının en sık 
görüleni gonadotrop adenomlardır. Bu adenomların ço-
ğunda immünohistokimyasal, in situ hibridizasyon veya 
moleküler analizler ile glikoprotein yapıda α-subünit 
sentezlendiği, bununla birlikte değişen oranlarda FSH, 
FSH-β, LH ve LH- β sekresyonlarının da olduğu gösteril-
miştir. Glikoprotein yapısındaki hormonların tamamı-
nın α-subünitleri ortaktır. Bunlar biyolojik olarak aktif 
olmadıkları veya dolaşımdaki hormon düzeyi saptana-
mayacak kadar düşük miktarda olduğu için hipersekres-
yona bağlı klinik semptomlara neden olmamaktadırlar. 
Klinik olarak fonksiyon göstermeyen hipofiz adenomları 
immünohistokimyasal boyamada gonadotropin α-subü-
nitesi de içermiyorsa bunlar “null-cell” adenomlar ola-
rak adlandırılmaktadır. Gonadotropinomaların yaklaşık 
%35’i ise fonksiyoneldir ve aktif gonadotropin salgısı ya-
parak klinik sendromlara yol açabilmektedir (2, 10, 11). 

Klinik Bulgular 

Gonadotrop adenomlar genellikle asemptomatik ol-
maları nedeniyle makroadenom boyutuna ulaşıp kitle 
basısına bağlı semptomlar veya hipopituitarizm kliniği 
meydana getirdiklerinde ya da raslantısal (insidentalo-
ma) olarak tanı almaktadırlar (2, 12).

TSHoma’larda birincil tedavi yaklaşımı transnazal 
veya transkraniyal adenomektomidir. Kavernöz sinüs 
invazyonu ve adenom içi yoğun fibrozis nedeniyle 
makroadenomların cerrahi olarak tamamen çıkarılma-
ları zordur. Bu nedenle cerrahi remisyon oranları mik-
roadenomlarda yaklaşık %100 iken, makroadenomlarda 
%50–60’ a düşmektedir. Cerrahi sonrası kür kriterleri 
tartışmalı olmakla birlikte, hipertiroidi semptomlarında 
iyileşme, tiroid fonksiyon testlerinin normale dönmesi ve 
MR görüntülemede rezidü tümör dokusunun bulunma-
ması hâlinde kür sağlandığı düşünülebilir. TSHoma’larda 
rezidü tümör oranı %14–86, biyokimyasal remisyon ora-
nı ise %71–100 arasında bulunmuştur. Total adenomek-
tomi yapılmış olgularda cerrahiden 7 gün sonra bakılan 
TSH düzeyinin ölçülemeyecek kadar düşük olması teda-
vinin başarılı olduğunu öngören bir bulgudur. Ameliyat 
sonrasında hastaların yarısında hipopituitarizm görüle-
bilmektedir ve hipopituitarizm gelişen hastalar saptana-
rak uygun şekilde tedavi edilmelidir (2). 

Cerrahi tedaviye uygun olmayan veya cerrahi olarak 
kür sağlanamayan olgularda medikal tedavi başlanması 
önerilmektedir. Hormonal kontrol sağlamaları, adeno-
mu küçültücü etki göstermeleri ve aylık dozlarda kolay 
kullanımları nedeniyle medikal tedavide öncelikle uzun 
etkili somatostatin analogları (Octreotid-LAR ve Lanc-
reotid autogel) tercih edilmektedir. Somatostatin analog-
larının kullanılamadığı durumlarda dopamin agonistle-
rine (bromokriptin, kabergolin) geçilebilir. Hipertiroidi 
semptomlarını kontrol altına almak amacıyla tedaviye β- 
blokerler (propranolol, atenolol) eklenebilir. Antitiroid 
ilaçlar uzun süreli kullanımında adenom boyutunu art-
tırabildiğinden TSHoma tedavisinde önerilmemektedir. 
Ancak hipofiz cerrahisi öncesinde medikal tedaviye rağ-
men tiroid hormon kontrolü sağlanamamış hastalarda 
kısa süreli olarak denenebileceği görüşü mevcuttur (2). 

Radyoterapi veya radyocerrahi uygulamalar hakkın-
daki veriler yeterli olmasa da, cerrahinin kontrendike ol-
duğu veya hastanın cerrahiyi kabul etmediği durumlarda, 
cerrahi ve/veya medikal tedavi ile hastalığı kontrol altına 
alınamayanlarda ve agresif seyirli olgularda radyoterapi 
önerilmektedir. Biyokimyasal olarak uzun dönem tedavi 
etkinliği çok değişken (%36–100) bulunmuştur (2). 

Takip (9)

1. Ameliyat sonrası hastaların ilk yıl için en az 6 ayda 
bir, daha sonra yıllık klinik ve biyokimyasal olarak 
takip edilmesi önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf öneri). 

2. Takiplerde TSH, serbest tiroid hormonları ve gerekir-
se hipofiz hormonlarının bakılması tavsiye edilmek-
tedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 
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Gonadortopinoma ayırıcı tanısında makroprolakti-
noma, primer hipogonadizm ve polikistik over sendro-
mu akla gelmelidir. Makroprolaktinomada PRL seviyesi 
genellikle 200 ng/mL’den yüksek ölçülmektedir. Primer 
hipogonadizmde hipofiz hiperplazisi gözlenebilmekte-
dir ancak, FSH ve LH birlikte artmış olduğundan gona-
dotropinomadan ayrılabilir. Polikistik over sendromun-
da ise gonadotropinomanın tam tersi olacak şekilde LH 
düzeyi yüksek, FSH düzeyi düşük olarak ölçülmektedir. 
Ayrıca polikistik over sendromunda androjen, gonadot-
ropinomada ise östrojen seviyesinde artış gözlenmekte-
dir (2, 11). 

Tedavi 

Fonksiyonel olsun veya olmasın gonadotropinoma-
larda tümör boyutu, görme defektleri ve kitle bası semp-
tomları tedavi yaklaşımında belirleyicidir. Genel tedavi 
prensipleri olarak fonksiyonsuz hipofiz adenomları kıla-
vuzundaki önerilere benzer şekilde ele alınmaktadırlar. 
(13)

Cerrahi Tedavi 

Transsfenoidal cerrahi adenomektomi ilk basamak 
tedavi seçeneğidir. Cerrahi sonrası olguların %90’ında 
görme alanı defektlerinde iyileşme ya da tam düzelme 
gözlenmektedir. İnsidental mikrogonadotropinomaların 
zamanla belirgin büyüme riski göstermediği ve bu ne-
denle cerrahi sonrası sadece görüntüleme ve hormonal 
takiplerinin yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir. 
Cerrahi sonrası ilk yıl 6 ayda bir, sonraki 6 yılda yıllık ve 
daha sonraları iki yılda bir takip önerilmektedir (2). 

Radyoterapi 

Cerrahi tedavi uygulanamayan veya cerrahi sonrası 
rezidü tümör saptanan hastalarda radyoterapi uygula-
nabilir. Uygulama şekli, sonuçları ve komplikasyonları 
genel prensip olarak fonksiyonsuz hipofiz adenomları 
kılavuzundaki öneriler ile benzerdir. (2)

Medikal Tedavi 

Birincil tedavi olarak onaylanmamıştır. Agresif tü-
mörler veya cerrahi sonrası rezidü adenomlar için soma-
tostatin analogları ya da dopamin agonistlerinin kullanı-
mının çok farklı sonuçları bildirilmektedir (2).

Nonfonksiyonel Hipofiz Adenomları

Hormonal olarak aktif olmayan hipofiz adenomları 
fonksiyonsuz (nonfonksiyonel) hipofiz adenomları ola-
rak isimlendirilmektedir. Başka bir deyişle amenore-ga-
laktore, GH, kortizol ya da tiroid hormon fazlalığına ait 
klinik semptom ve bulgular göstermeyen adenomlar 

Biyolojik olarak aktif FSH ve LH salgısı yapan gona-
dotropinomalarda ise özellikle premenopozal kadınlar-
da ve erkeklerde klinik bulgu ve belirtiler ortaya çıkabil-
mektedir. Kitle basısı semptomlarının yanında, preme-
nopozal kadınlarda daha çok âdet düzensizlikleri, infer-
tilite, galaktore ve overlerin aşırı uyarılması sendromuna 
bağlı karın ve pelvis ağrıları gözlenirken erkeklerde tes-
tislerde büyüme ve hipogonadizm meydana gelmektedir. 
Menopozal dönemdeki kadınlarda ise genellikle klinik 
asemptomatiktir (2, 11). 

Tanı ve Ayırıcı Tanı 

Gonadotropinomalar genellikle fonksiyonsuz olduk-
larından tanı anında makroadenom boyutuna ulaşmış-
lardır ve hastalar adenomun kitle etkisine bağlı semp-
tomları ile başvururlar. Klinik bulgu ve belirtileri olan 
veya radyolojik görüntülemede rastlantısal sellar kitle 
saptanan hastalarda hipopituitarizm ve hipogonadizmi 
de araştıracak şekilde detaylı öykü ve fizik muayene ya-
pılması, daha önce yapılmadıysa hipofiz MR görüntüle-
me, görme alanı değerlendirmesi, olası bir başka hipofiz 
adenomunun veya hipopituitarizmin tespiti amacıyla 
tüm hipofiz hormonlarının ölçülmesi ve gonadotropino-
ma düşünülen hastalarda gonadotropinlerin (FSH/LH) 
ve α-subünit konsantrasyonlarının ölçülmesi önerilmek-
tedir (2, 11). 

Gonadotropinoma kesin tanısı immünohistokimya-
sal değerlendirme sonucunda konulabilmektedir. Genel 
tanı prensipleri olarak insidentaloma kılavuzundaki öne-
rilere benzer şekilde ele alınmaktadırlar (11). Bununla 
birlikte preoperatif gonadotropinomayı düşündürecek 
bulgular ise şunlardır:

1. Serum PRL <100 ng/ml olması.

2. Akromegaliye ait tipik fenotipik özelliklerin bulun-
maması ve IGF-1 düzeyinin normal olması. 

3. Cushing hastalığı kliniğinin bulunmaması ve korti-
zolün 1 mg Deksametazon testi ile baskılanması. 

4. Erkeklerde artmış bazal FSH ve/veya α-subünitesi 
düzeyleri ile nadir olarak artmış LH ve testosteron 
düzeyleri saptanması. 

5. Premenopozal kadınlarda âdet düzensizliği ile bir-
likte artmış FSH ve östradiol seviyeleri ve düşük LH 
seviyeleri saptanması. Pelvik USG’de polikistik over 
ve endometriyal kalınlaşmanın görülmesi. 

6. Postmenopozal kadınlarda artmış FSH ve/veya α-su-
büniti ile birlikte azalmış LH düzeyi saptanması (nor-
mal postmenopozal dönemde FSH ve LH birlikte art-
maktadır).
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bilgisayarlı tomografisi (single-photon emission 
computed tomography - SPECT) kullanımı kısıtlıdır 
ve klinik uygulamalarda rutin olarak tercih edilme-
mektedir. Ancak, nadir durumlarda fonksiyonsuz 
hipofiz adenomlarının ayırıcı tanısında florodeoksig-
lukoz-PET (18 FDG-PET) kullanılabilmektedir (Ye-
tersiz kanıt). 

4. Fonksiyonsuz adenomların sellar ve parasellar yerle-
şimli diğer lezyonlardan ayrımında MR spektroskopi 
faydalı olabilmektedir (Zayıf öneri). 

5. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının vasküleritesini 
değerlendirmek amacıyla ASL (arterial spin labeling) 
ve DSC (dynamic susceptibility contrast) görüntüler 
faydalı olabilmektedir (Yetersiz kanıt). 

6. T2 ağırlıklı gradient echo MR sekansları ile fonksi-
yonsuz hipofiz adenomlarının kanamaya yatkınlığı 
değerlendirilebilmektedir (Kanıt düşük).

7. Difüzyon ağırlıklı MR (DWI) görüntülemenin fonk-
siyonsuz hipofiz adenomlarının kıvamını tahmin et-
mek için kullanılması tartışmalıdır (Kanıt düşük).

Endokrinolojik Değerlendirme (2, 16)

1. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarında tüm ön hipofiz 
akslarının rutin olarak değerlendirilerek olası hipopi-
tuitarizmin belirlenmesi önerilmektedir (Orta dere-
ce öneri/II).

2. Fonksiyonsuz hipofiz adenomundan şüphelenilen 
hastalarda, klinik olarak gözlenmese bile, olası hi-
perprolaktineminin tespiti amacıyla rutin olarak PRL 
seviyesi ölçümü önerilmektedir (Orta derece öneri/
II). 

3. Fonksiyonsuz hipofiz adenomundan şüphelenilen 
hastalarda, klinik olarak gözlenmese bile, olası GH 
aşırı salınımının tespiti amacıyla rutin olarak IGF-1 
seviyesi ölçümü önerilmektedir (Zayıf öneri). 

4. Tüm hastalar için adrenal yetmezlik veya belirgin hi-
potiroidizm için uygun tedavi başlanması önerilmek-
tedir (Orta derece öneri/II). 

Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarında %37-85 ora-
nında kısmi hipopituitarizm, %6-29 oranında ise pan-
hipopituitarizm gözlenebilmektedir. Bu nedenle fonksi-
yonsuz hipofiz adenomlarında tüm ön hipofiz aksları ru-
tin olarak değerlendirilmelidir. En sık etkilenen hormon 
aksı büyüme hormonudur (%61-%100). Bunu hipogo-
nadizm (%36-96), adrenal yetmezlik (%17-62) ve hipoti-
roidizm (%8-%81) takip etmektedir. Bazı olgularda tanı 
anında diabetes insipidus (%7) saptanabilmektedir. 

fonksiyonsuz hipofiz adenomları olarak değerlendi-
rilmektedir. Ancak, immünohistokimyasal boyamalar 
sonucunda bu adenomların büyük kısmının gonadot-
ropinomalar tarafından oluşturulduğu belirlenmiştir. 
Bir kısmını ise hormon salınımı olsa da klinik bulgu 
oluşturmayan (“sessiz”) somatotrof, laktotrop, tirotrof 
ve kortikotrof adenomlar oluşturmaktadır. Bununla bir-
likte hiç hormon salınımı yapmayan (“tamamen sessiz”) 
fonksiyonsuz hipofiz adenomları da bulunmaktadır (2). 

Genellikle hipofiz kitlesi bası belirti ve bulguları dü-
şünülen hastaların araştırılması için yapılan radyolojik 
görüntülemeler veya hipofiz insidentalomalarının hor-
monal olarak değerlendirilmesi sonucunda (%1) tanı 
konulmaktadır. Tüm hipofiz adenomları arasında %15-
30 oranı ile en sık gözlenen adenomlardır. Otopsi çalış-
maları ve sağlıklı kişilerin rastgele yapılan görüntüleme 
çalışmaları sonucunda yaklaşık her 6 kişiden 1’inde hi-
pofiz adenomu bulunduğu bildirilmiştir. Fonksiyonsuz 
hipofiz adenomları genellikle tanı aldıklarında makro-
adenom boyutuna ulaşmışlardır. Sessiz hipofiz adenom-
ları genellikle fonksiyonlu adenomlara göre daha agresif 
karaktere sahiptir ve tanı anında çok büyük boyutlarda 
olabilirler. Hastaların başvuru şikayetleri genellikle hi-
pofiz kitlesi basısına bağlı görme problemleri (%87) veya 
baş ağrısıdır (%66). Nadiren rinore veya hipofiz apop-
leksisine bağlı ani gelişen görme bulguları ve şiddetli baş 
ağrısı da gözlenebilmektedir (2, 14).

Preoperatif Görüntüleme (15)

Hipofiz adenomlarının ameliyat öncesi radyolojik 
olarak görüntülenmesi için birçok anatomik ve fonksi-
yonel görüntüleme yöntemi bulunmaktadır. 

1. MR görüntülemenin BT’ye göre sellar ve suprasellar 
lezyonları daha detaylı gösterdiğini bildirmektedir. 
Bu nedenle sellar/suprasellar bölgenin görüntülen-
mesinde MR altın standart olarak kabul edilmektedir 
(Güçlü öneri). 

2. MR görüntüleme ile birlikte ameliyat öncesi sfeno-
id kemik anatomisinin ve vasküler yapıların değer-
lendirilmesi amacıyla ince kesit BT ve BT anjiografi 
yapılması tercih edilebilmektedir. Sfenoid sinüs sep-
tal anatomisinin gösterilmesinde BT’nin MR’a göre 
üstün olduğu bildirilmektedir. Sellar/suprasellar 
bölgenin görüntülenmesinde MR görüntüleme yapı-
lamıyorsa BT tercih edilmesi önerilmektedir (Zayıf 
öneri). 

3. Hipofiz lezyonlarının görüntülenmesinde genel ola-
rak pozitron emisyonu tomografisi (positron em-
mission tomography - PET) ve tek foton emisyonu 
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Fonksiyonsuz Hipofiz Adenomlarına Yaklaşım     
(2, 18)

1. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının birincil tedavisi 
için cerrahi adenomektomi yapılması önerilmektedir 
(Zayıf öneri/3). 

2. Semptomatik fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının 
yalnızca klinik olarak takip edilmesi veya görme 
fonksiyonu, baş ağrısı ve hipopituitarizmin iyileşti-
rilmesi ya da tümör hacminin küçültülmesi amacıyla 
birincil olarak medikal tedavi veya radyoterapi uygu-
lanması hakkında kısıtlı bilgi bulunmaktadır ve so-
nuçları tutarsızdır (Zayıf öneri/3).

3. Asemptomatik fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının 
birincil tedavi seçeneği hakkında öneride bulunabil-
mek için kanıta dayalı yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Klinik pratikte fonksiyonsuz adenomların tedavi 
yöntemi takipteki adenomun büyüme potansiyeline göre 
seçilmektedir. Makroadenomların ve solid lezyonların 
büyüme potansiyeli mikroadenomlara ve kistik lezyon-
lara göre daha fazladır. Ortalama yıllık büyüme hızları 
makroadenomlarda 1 mm, mikroadenomlarda 0.4 mm 
olarak belirlenmiştir. Hastanın yaşı, fertilite isteği ve ge-
nel durumu da tedavi stratejisini belirlemede önemlidir. 

Tedavide cerrahi, radyoterapi ve/veya medikal te-
davi uygulanabilmektedir. Tedavinin amacı adenomun 
mümkün olduğunca rezidü bırakılmadan çıkartılması, 
nörolojik semptomların iyileştirilmesi ve hormonal ek-
sikliklerin tedavi edilmesidir. 

Cerrahi (2, 19)

1. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının semptomatik 
iyileştirilmesi için transsfenoidal mikrocerrahi veya 
endoskopik rezeksiyon yapılması önerilmektedir 
(Zayıf öneri/3). 

2. İleri yaştaki hastalarda fonksiyonsuz hipofiz ade-
nomları için transsfenoidal cerrahi yapılması güvenli 
ve etkili olarak bulunmuştur (Zayıf öneri/3).

3. Ameliyat sırasında cerrahi tedavinin etkinliğinin art-
tırılması için sfenoid ve sellar bölge kemik anatomi-
sinin uygun şekilde ortaya koyulması önerilmektedir 
(Zayıf öneri/3).

4. Standart mikrocerrahi yöntem uygulanması sonra-
sında, varsa rezidü tümör dokusunun daha iyi gös-
terilebilmesi nedeniyle, endoskopik yöntem uygulan-
ması önerilmektedir (Zayıf öneri/3).

Fonksiyonsuz hipofiz adenomu olduğu histopatolojik 
olarak kesinleşmiş olgularda %25-65 oranında hiperpro-
laktinemi gözlenebilmektedir. Hipofiz sapı basısına bağlı 
PRL değeri genellikle 100 ng/mL altındadır, nadiren 200 
ng/mL’ye yükselebilir. Klinik olarak herhangi bir be-
lirti ya da bulgu gözlenmese bile, tüm hastalarda olası 
hiperprolaktineminin tespiti amacıyla rutin olarak PRL 
seviyesi ölçümü yapılmalıdır. 

Oftalmolojik Değerlendirme (17)

Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarında hem optik at-
rofi hem de görme alanı kayıpları sıklıkla (%60) ortaya 
çıkmaktadır:

1. Fonksiyonsuz hipofiz adenomu saptanan olguların 
tedavi öncesi bir oftalmolog tarafından değerlendi-
rilmesi önerilmektedir. Muayene görme keskinliği, 
görme alanı ve aferent pupilla defekti incelemeleri ile 
görme uyarılmış potansiyelleri ve optik koherens to-
mografisi’ni (OCT) içermelidir. Oftalmolojik değer-
lendirme ile görme fonksiyonunun ameliyat sonra-
sındaki prognozu hakkında bilgi sağlanabilmektedir 
(Zayıf öneri/3). 

2. Görme alanı kayıplarının, çoğunlukla hastaların bile 
farkında olmadıkları erken dönemde saptanabilmesi 
amacıyla otomatik statik perimetri kullanılması öne-
rilmektedir. Otomatik statik perimetri ile silik bitem-
poral ve homonim görme alanı kayıpları ve daha na-
diren optik sinir patolojisine bağlı arkuat görme alanı 
kayıpları saptanabilmektedir (Zayıf öneri/3).

3. Fonksiyonsuz hipofiz adenomu olgularında optik 
sinirlerin değerlendirilmesi amacıyla görme uyarıl-
mış potansiyelleri kullanılabilmektedir. Ancak hatalı 
sonuçlar nedeniyle görme keskinliği ve görme alanı 
testleri yapılamadığında tercih edilmektedir (Zayıf 
öneri/3).

4. İleri yaştaki hastalar ile 4 aydan fazla süredir görme 
alanı kaybı öyküsü olan hastaların ameliyat sonrası 
görme fonksiyonunun iyileşme ihtimali açısından 
değerlendirilmesi önerilmektedir (Zayıf öneri/3). 

5. Ameliyat sonrası görme fonksiyonunun iyileşme 
potansiyelinin belirlenmesi amacıyla oftalmolojik 
değerlendirmede olası optik sinir atrofisinin veya 
OCT’de retina kalınlığı ve ganglion hücre hasarının 
ölçülmesi önerilmektedir (Zayıf öneri).

6. Standart klinik uygulamalarda kullanılmıyor olsa da 
OCT’de segmentasyon analizi ile retinal incelme ve 
ganglion hücre kayıbının erken belirtileri tespit edi-
lebilmektedir (Zayıf öneri/3).
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5. Semptomatik rekürren veya rezidü fonksiyonsuz 
adenomların tedavisi için tekrar cerrahi rezeksiyon 
yapılması önerilmektedir (Zayıf öneri/3).

6. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarında rezidü/rekür-
ren sellar veya parasellar tümör varlığında, tekrar 
cerrahi rezeksiyon yapılamıyorsa, radyocerrahi ya da 
radyoterapi uygulanması önerilmektedir (Zayıf öne-
ri/3).

Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının birincil tedavi-
sinde radyasyon uygulanmasının cerrahi tedaviye bir üs-
tünlüğü olmadığı belirlenmiştir. Ameliyat sonrası rezidü 
veya nüks adenomlarda cerrahiye yardımcı tedavi yön-
temi olarak radyoterapinin etkili olduğu belirlenmiştir. 
Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda birincil te-
davi yöntemi olarak radyoterapi seçilebilir ancak etkin-
liği düşüktür. 

Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının yalnızca me-
dikal tedavisi için var olan kanıta dayalı bilgiler yetersiz 
ve tutarsızdır. Medikal tedavide dopamin agonisteri ve 
somatostatin analogları ile bunların kombinasyonu kul-
lanılmaktadır. Birincil tedavi seçeneği olarak medikal 
tedavi uygulanan çalışmalarda dopamin agonistleri ile 
%0-%61, somatostatin analogları ile %12-%40, kombine 
tedavi ile %60 yanıt elde edilmiş ve tedavi sonuçları tu-
tarsız bulunmuştur. 

Takip (2, 21)

1. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının ameliyat veya 
radyoterapi sonrası radyolojik takibi amacıyla yağ 
baskılı T2 ve T1 ağırlıklı MR görüntüleme kullanıl-
ması önerilmektedir (Zayıf öneri/3).

2. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının ameliyat veya 
radyoterapi sonrası tümör rekürrensi açısından uzun 
dönem radyolojik takibi önerilmektedir (Öneri/3). 
Takibin süresi hakkında bir öneride bulunabilmek 
için kanıta dayalı yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

3. Radyolojik olarak kanıtlanmış şekilde gross total ola-
rak rezeke edilen fonksiyonsuz hipofiz adenomları-
nın subtotal olarak rezeke edilenlere göre daha seyrek 
takip edilmesi önerilmektedir (Zayıf öneri/3).

4. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarında rezeksiyon 
miktarının belirlenmesi için ilk radyolojik değerlen-
dirmenin ameliyattan 3-4 ay sonra yapılması öneril-
mektedir (Zayıf öneri/3). 

5. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarında cerrahi tedavi 
veya radyoterapi sonrası hipofiz fonksiyon bozuklu-
ğu açısından endokrinolojik değerlendirme yapılma-
sı önerilmektedir (Zayıf öneri/3).

5. Belirgin suprasellar, frontal ya da temporal uzanımlı 
invazif hipofiz adenomlarının cerrahi tedavi strateji-
sinde transsfenoidal ve transkranial cerrahi yöntem-
lerin birleştirilerek uygulanması önerilmektedir (Za-
yıf öneri/3).

6. İntraoperatif MR görüntüleme ile hipofiz adenom-
larının gross total rezeksiyon miktarı artırılabilsede, 
yanlış pozitif sonuçları nedeniyle rezidü tümör de-
ğerlendirilmesi için intraoperatif MR kullanılması 
önerilmemektedir (Zayıf öneri/3). 

Cerrahi tedavi özellikle nörolojik semptomları, hi-
pofiz apopleksisi ve tedaviye dirençli semptomların var-
lığında öncelikle tercih edilmektedir. Hipopituitarizm, 
kitlenin optik kiazmaya yakın yerleşimi ve takiplerde 
özellikle optik kiazmaya doğru kitlede büyüme izlenme-
si cerrahi tedavi için göreceli endikasyon olarak kabul 
edilmektedir. Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalar 
için medikal tedavi ya da radyoterapi düşünülebilir. 

Transsfenoidal cerrahi sırasında nöronavigasyon kul-
lanımı, suprasellar tümörün intratekal salin veya hava 
verilerek sella içerisine doğurtulması, ameliyat sonrası 
beyin omurilik sıvısı kaçağının engellenmesi amacıyla 
şant uygulamaları veya kesin bir dural kapatma tekniği 
belirlenmesi hakkında öneride bulunabilmek için kanıta 
dayalı yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Rezidü ve Nüks Fonksiyonsuz Hipofiz 
Adenomu (2, 20)

1. Rezidü ya da rekürren fonksiyonsuz hipofiz adenom-
larında tümör progresyon riskini azaltmak amacıyla 
radyocerrahi veya radyoterapi uygulanması öneril-
mektedir (Orta derece öneri/II).

2. Rezidü tümör gözlenmeyen veya intrasellar çok kü-
çük rezidü tümör bulunan olguların seri görüntüle-
me ile takip edilmesi önerilmektedir (Orta derece 
öneri/II).

3. Tümör dokusunda 5 yıllık takipte %90’ın üzerinde 
kontrol sağlaması nedeniyle, radyocerrahi için 12 
Gy üzerinde tek doz, fraksiyone radyoterapi için ise 
45-54 Gy uygulanması önerilmektedir (Orta derece 
öneri/II).

4. Fonksiyonsuz hipofiz adenomu düşünülen olgula-
rın sessiz kortikotrop adenom olma ihtimaline karşı, 
adenom progresyonu riskinin belirlenmesi ve erken 
adjuvan radyoterapi başlanması amacıyla, proliferas-
yon indeksi ve ACTH boyanması bakılması öneril-
mektedir (Zayıf öneri/3).
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nik pratikte cerrahi sonrası genel olarak ilk radyolojik 
görüntüleme cerrahiden 3–4 ay sonra yapılmaktadır. 
Ancak, cerrahi veya radyoterapi sonrası ilk radyolojik 
görüntülemenin zamanlaması ve uzun dönem takipte 
hastaların radyolojik takip sıklığı hakkında bir öneride 
bulunabilmek için kanıta dayalı yeterli bilgi bulunma-
maktadır. Cerrahi olarak tümörün tamamen çıkarıldığı 
olgularda bile takiplerde nükslerin olabileceği ve tekrar 
ameliyat gerekebileceği bildirilmektedir.

Özellikle cerrahi öncesi optik kiazmaya yakın ya da 
bası yapan adenomlarda görme fonksiyonlarındaki de-
ğişiklikleri değerlendirmek amacıyla oftalmolojik takip 
önerilmektedir. Ancak, oftalmolojik takibin süresi ve 
sıklığı hakkında öneride bulunabilmek için kanıta dayalı 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarının tümör prog-
resyonu riski nedeniyle uzun süreli takip edilmesi öne-
rilmektedir. Ancak, cerrahi rezeksiyon veya radyoterapi 
sonrası radyolojik, oftalmolojik ve endokrinolojik de-
ğerlendirmelerin birbirleri ile nasıl birleştirilebileceği 
hakkında öneride bulunabilmek için kanıta dayalı yeterli 
bilgi bulunmamaktadır. Fonksiyonsuz hipofiz adenom-
larının progresyon riskini belirleyen en önemli etkenin 
tedavi yaklaşımı (cerrahi, radyoterapi ya da takip) ol-
duğu belirtilmektedir. Bununla birlikte cerrahi sonrası 
rezidüel tümör varlığı ve tümörün ekstrasellar uzanımı 
olması ile histopatolojik incelemelerde mitotik aktivite 
artışı, yüksek Ki-67 indeksi (Ki-67 >3) ve p53 immün-
reaktivitesi varlığı fonksiyonsuz hipofiz adenomları için 
nüks ve invazyon belirteci olarak kabul edilmektedir.

Hipofiz İnsidentaloması

Görme kaybı, hipopituitarizm veya aşırı hormon 
salgılanması gibi hipofiz kaynaklı olabilecek bir neden 
haricinde baş ağrısı, kafa/boyun travması gibi farklı bir 
nedenle yapılmış olan görüntüleme sırasında ortaya çı-
kan hipofiz lezyonu “insidentaloma” olarak isimlendiril-
mektedir (22). 

Hipofiz insidentalomaları çaplarına, immünohisto-
kimyasal boyama yöntemiyle belirlenen hormon salgısı 
yapan hücre tipine veya klinik olarak fonksiyonlu/fonksi-
yonsuz olmalarına göre sınıflandırılmaktadır. Bunlardan 
1 cm’den küçük olanlar mikroinsidentoloma, 1 cm’den 
büyük olanlar ise makroinsidentaloma olarak isimlendi-
rilir. İnsidentalomaların tama yakını mikroadenomdur. 
Otopsi verileri ile birleştirildiğinde hipofiz adenomları-
nın görülme sıklığı %10,6 olarak belirlenmiştir. Erişkin 
hastalarda hipofiz kaynaklı semptomlar haricinde yapı-
lan radyolojik görüntülemelerde; BT’de %4-20, MR’da 
%10-38 mikroinsidentaloma, BT’de %,2, MR’da %0,16 
makroinsidentaloma tespit edilmiştir (2, 23). Cerrahi te-

6. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarında cerrahi tedavi 
sonrası 2. ve 6. haftalar ile 1 yıl sonra adrenal fonk-
siyonların değerlendirilmesi önerilmektedir (Zayıf 
öneri/3).

7. Fonksiyonsuz hipofiz adenomlarında hipokortizole-
mi durumunda ameliyat öncesi ve ameliyattan 2 gün 
sonra kortikosteroid verilmesi önerilmektedir (Zayıf 
öneri/3).

8. Ek bir fayda sağlamadığı için, 1 yıldan fazla normal 
hipofiz fonksiyonu olan hastalarda postoperatif en-
dokrinolojik takip önerilmemektedir.

9. Cerrahi rezeksiyon sonrası hipofiz fonksiyonu anor-
mal olan tüm fonksiyonsuz hipofiz adenomu hasta-
ları için süresiz endokrinolojik takip önerilmektedir 
(Zayıf öneri/3). 

10. Radyoterapi sonrası hipofiz fonksiyonunun seri taki-
bi amacıyla fonksiyonsuz hipofiz adenomu hastaları 
için süresiz endokrinolojik takip önerilmektedir (Za-
yıf öneri/3).

11. Semptomatik hiponatreminin takibi amacıyla ameli-
yat sonrası 2. ve 7-8. günlerde serum sodyum seviye-
sine bakılması önerilmektedir (Zayıf öneri/3). 

12. Görme keskinliği ve alanındaki değişiklikleri değer-
lendirmek amacıyla fonksiyonsuz hipofiz adenomla-
rında ameliyat ve/veya radyoterapi sonrası oftalmo-
lojik takip önerilmektedir (Zayıf öneri/3). 

Büyüme potansiyeli düşük olan asemptomatik ade-
nomlar takip edilebilmektedir. Ancak, fonksiyonsuz hi-
pofiz adenomlarının yalnız klinik olarak takip edildiği 
sınırlı sayıda çalışmada olguların %40-%50’sinde tümör 
progresyonu saptanmış ve %21-%28.5’inde cerrahi te-
davi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu konuda yapılan sınırlı 
sayıda çalışma sonucunda semptomatik fonksiyonsuz 
hipofiz adenomlarının yalnız klinik olarak takip edilme-
si desteklenmemektedir.

Cerrahi tedavi sonrası hormonal yetersizliklerde %15-
50 oranında düzelme gözlenebildiği gibi, %2-15 oranında 
ise hormonal yetersizlikler ortaya çıkabilmektedir. Bu 
nedenle cerrahi tedavi sonrası özellikle hipokortizolemi 
ve diabetes insipidus ile birlikte sekonder hipotiroidi ve 
hipogonadizm açısından takip önerilmektedir. Ancak, 
ameliyat veya radyoterapi sonrası gelişebilecek diabetes 
insipidusun tanısı ve tedavisi konusunda ve endokrino-
lojik takibin sıklığı hakkında öneride bulunabilmek için 
kanıta dayalı yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Cerrahi veya RT sonrası takipte, rezidü ve nüksün 
değerlendirilmesinde MR tercih edilmektedir. Kli-
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sısının (“stalk etkisi”) ayırt edilmesi de sağlanabilir (2, 
22, 24, 25).

Somatotropinomalar nadir olsa da (%1,8) cerrahi 
yöntemle tedavi edilebiliyor olması nedeniyle insidenta-
loma saptanan hastalarda büyüme hormonu ve IGF-1 se-
rum seviyelerinin ölçülmesi, yüksek çıkması hâlinde ise 
detaylı olarak araştırılması önerilmektedir (2, 23). 

Glukokortikoid salınımı yapan hipofiz adenomları 
genellikle semptomatik seyretmektedir. Bu nedenle in-
sidental saptanması durumu için bir görülme oranı be-
lirlenmemiştir ancak, otopsi serilerinde %13,8 oranında 
ACTH pozitif boyanma gözlenmiştir (26). Bu nedenle 
klinik olarak şüphelenilen vakalarda ACTH düzeyine 
de bakılması önerilmektedir. Subklinik hiperkortizolizm 
saptanan hastalar Cushing Hastalığı yönünden araştırıl-
malıdır. Bunlar haricinde insidentaloma saptanan hasta-
larda rutin plazma ACTH seviyesine bakılması öneril-
memektedir (23).

Asemptomatik bile olsa hormon hipersekresyonu 
varsa bu durumun araştırılması önemlidir. Hiperprolak-
tineminin dopamin agonisti ile tedavi olma şansı bulun-
duğundan mutlaka araştırılması gerekmektedir. Büyüme 
hormonu ve IGF-1 aşırı salınımının ise asemptomatik 
olsa bile ileriye yönelik morbiditenin azaltılması ve er-
ken dönemde kür şansı olması nedeniyle araştırılma-
sı önerilmektedir. Glukokortikoid aşırı salınımının ise 
araştırılması tartışmalıdır. Bazı merkezler her hastanın 
araştırılması gerektiğini savunurken, bazıları ise yanlış 
pozitiflik oranının fazla olması nedeniyle yalnızca klinik 
şüphe uyandıran hastalarda araştırılması gerektiğini sa-
vunmaktadır (23). 

Mikroinsidentolomalarda da hipopituitarizm orta-
ya çıkabildiği gösterilmiş olsa da klinik gözlemlere göre 
makroinsidentolomalarda bu riskin daha fazla olduğu 
kabul edilmektedir. Bu nedenle mikroinsidentoloma-
larda hipopituitarizm araştırılması çoğu zaman gerekli 
görülmemektedir. Birçok klinikte insidentolomalarda 
hipopituitarizm araştırılması için sınır değer 1 cm olarak 
kabul edilmektedir (23). 

davi uygulanan insidentalomaların %91’ini hipofiz ade-
nomları, %9’unu ise başta kraniofaringioma ve Rathke 
kleft kisti olmak üzere hipofiz kaynaklı olmayan lezyon-
lar oluşturmaktadır (24). Hipofiz insidentalomalarının 
patolofizyolojik dağılımı Tablo 2’de özetlenmektedir (2): 

İnsidentaloma saptanması hâlinde ilk yaklaşım (23):

1. İnsidentaloma saptanması hâlinde tam öykü ve tam 
fizik muayene yapılmalıdır. Hipopituitarizm ve aşırı 
hormon salgısı sendromları araştırılmalıdır:

a. Semptomatik olmasa bile insidentaloma saptanan 
olgularda hormon hipersekresyonu için klinik ve 
laboratuvar bulguların araştırılması önerilmekte-
dir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 

b. Semptomatik olmasa bile insidentaloma saptanan 
olgularda hipopituitarizm için klinik ve laboratu-
var bulguların araştırılması önerilmektedir (Ka-
nıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

c. MR görüntülemede optik sinire veya kiazmaya 
temas eden insidentaloma saptanması hâlinde 
görme alanının değerlendirilmesi önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

d. BT görüntülemede insidentaloma saptanması hâ-
linde kontrendikasyonu olmayan tüm hastalara 
hipofiz protokolü ile kontrastlı ve kontrastsız ince 
kesit MR görüntüleme yapılması önerilmektedir 
(Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 

İnsidentalomaların hormonal değerlendirilmesinde 
varsa hormon hipersekresyonu ve hipopituitarizm varlı-
ğının saptanması amaçlanmaktadır. Yapılacak hormonal 
değerlendirime mutlaka prolaktin, büyüme hormonu ve 
ACTH düzeylerini içermelidir. Farklı çalışmalarda in-
sidentaloma saptanan hastalarda prolaktinoma ortaya 
çıkma oranı %11,9-%15,2 olarak belirlenmiştir. Prolak-
tin düzeyinin ölçümünün yanında büyük makroinsiden-
talomalar için “kanca etkisi” (“hook effect”) olabileceği 
düşünülerek dilüe serum prolaktin seviyesi bakılması 
önerilmektedir. Hiperprolaktinoması olan hastalar için 
dopamin agonist tedavi başlanarak olası hipofiz sapı ba-

Tablo 2. Hipofiz insidentalomalarının gruplandırılması.
Hipofiz insidentalomaları
Hipofiz Adenomları (%90) 
 Fonksiyonsuz Adenomlar (%77) 
 (Çoğunlukla FSH/LH pozitif) 
 Fonksiyonlu Adenomlar (%23) 
 PRL salgılayan adenomlar (%18) 
 GH salgılayan adenomlar (%3) 
 Diğer adenomlar (%2) 

Adenom dışı lezyonlar (%10) 
 Malformasyonlar 
 Benign parasellar tümörler 
 Malign tümörler 
 İnflamatuvar ve granülomatöz lezyonlar 
 Vasküler lezyonlar
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rilmektedir. Tipik olarak insidentaloma boyutu 
arttıkça hipopituitarizm gelişmektedir (Kanıt dü-
zeyi düşük, Konsensus). Mikroinsidentaloması 
olan, kliniği ve MR bulguları değişmeyen hastalar 
için hipopituitarizm testlerinin tekrarı önerilme-
mektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

2. Takipte insidentalomaya bağlı olduğu düşünülen 
belirti ve bulguların ortaya çıkması veya kitle boyut 
artışı saptanan hastalarda görüntüleme sıklığının 
artırılması ve klinik detaylı incelemelerin yapılması 
önerilmektedir (Kanıt düzeyi düşük, Konsensus).

İnsidentaloma için cerrahi endikasyonlar (23):

1. Aşağıdaki durumlarda insidentalomalar cerrahi te-
davi önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri):

a. Kitle basısına bağlı görme alanında bozukluk bu-
lunması.

b. Kitle basısına bağlı oftalmopleji gibi diğer görme 
bozuklukları bulunması.

c. MR görüntülemede kitlenin optik sinire veya ki-
azmaya temas etmesi.

d. Görme bozukluğuna yol açan pitüiter apopleksi 
varlığı. 

Görme semptomları olmasa bile optik sinir veya ki-
azmaya teması olan tüm insidentalomalar için tanı anın-
da görme alan testi önerilmektedir. İnsidentolomalar 
için yaklaşım şeması Şekil 3’de gösterilmektedir (2, 23).

İnsidentaloma için takip testleri (23):

1. Cerrahi endikasyonu olmayan insidentalomalar 
mutlaka klinik olarak takibe alınmalıdır (Kanıt dü-
zeyi düşük, Zayıf öneri).

a. İlk tanı aldıktan sonra makroadenomlarda 6 ay, 
mikroadenomlarda 1 yıl sonra kontrol MR öneril-
mektedir (Kanıt düzeyi düşük, Konsensus). Kit-
le boyutunda artış olmazsa makroadenomlarda 
1 yıl, mikroadenomlarda 1-2 yıl aralıklarla takip 
önerilmektedir. Kitle boyutunda 3 yıllık takipler-
de artış olmazsa takipler daha seyrek yapılabilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri).

b. Takip görüntülemelerde optik sinir veya kiazma 
basısı gözlenmesi hâlinde görme alanı testi öne-
rilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri). 
Kiazma veya optik sinirlere basısı olmayan, yeni 
görme bulgusu tarif etmeyen ve düzenli MR ta-
kibindeki hastalarda görme alanı testinin tekrar-
lanması önerilmemektedir (Kanıt düzeyi çok dü-
şük, Zayıf öneri).

c. Makroinsidentaloma tanısı alınmasından 6 ay 
sonra ve her yıl biyokimyasal ve klinik takip öne-

	

Şekil 3: Insidentolomalar için yaklaşım şeması. Columbia Endokrinoloji Derneğinin hipofiz insidentaloması 
kılavuzundan uyarlanmıştır (23).
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Baş ağrısının cerrahi sonrası iyileşmesi konusunda 
kanıta dayalı yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle 
medikal tedaviye dirençli baş ağrıları cerrahi tedavi için 
relatif endikasyon olarak kabul edilmektedir. 

Prolaktinoma harici hipofiz adenomlarının boyu-
tu medikal tedavi ile nadiren küçülmektedir. Özellik-
le cerrahi sonrası rezidüel tümör dokusunda dopamin 
agonistleri ve somatostatin analogları ile yapılmış bazı 
çalışmalar olsa da insidentalomalarda medikal tedavi 
önerilmesi açısından kanıta dayalı yeterli bilgi bulunma-
maktadır. 
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e. Prolaktinoma harici diğer aşırı hormon salgılayan 
kitlelerin tespit edilmesi.

2. Aşağıdaki durumlarda insidentaloma için cerrahi 
tedavi düşünülmelidir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri):

a. Takipte olan insidentaloma boyutlarında artış tes-
pit edilmesi.

b. Hipofiz bezinde endokrinolojik fonksiyon kaybı 
olması.

c. Optik sinir veya kiazmaya yakın yerleşimli olan 
kitlelerde hamilelik planlanması.

d. Medikal tedaviden fayda görmeyen baş ağrısı var-
lığı.

Optik sinir veya kiazmaya temas eden kitle bulun-
ması cerrahi tedavi için en kuvvetli endikasyon olarak 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte cerrahi kararın ve-
rilmesinde hastanın yaşı da etkilidir. Genç hasta grubun-
da daha uzun yaşam beklentisi ve tümörün bu süreçte 
büyüme ihtimalinin daha fazla olması nedeniyle cer-
rahi tedavi tercih edilmektedir. Ancak, genç hastalarda 
bu karar verilirken cerrahi sonrası fertilitenin de etki-
lenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Apopleksi 
ile birlikte görme alanı bozukluğu bulunan hastalarda 
cerrahi tedavi endikasyonu bulunmaktadır. Görme ala-
nı bozukluğuna yol açmamış apopleksi olguları ise seri 
MR görüntüleme ve hormonal değerlendirme ile takip 
edilebilir. 

Boyutlarında hızlı artış olan insidentalomalar genel-
likle ileride de büyüme eğiliminde olacağından kitlenin 
boyutu henüz küçükken eksize edilmesi daha uygun ola-
caktır. Boyut artışı için bir sınır değer belirlenmemiştir. 
Kitlenin sella dışarısına doğru büyümesinin, sella içeri-
sinde büyümesinden daha önemli olduğu düşünülmek-
tedir. Bu nedenle kitlenin büyüme yönü cerrahi tedaviye 
karar vermede boyut artışından daha önemli olarak ka-
bul edilmektedir. 

Hipopituitarizmin cerrahi sonrası düzelebileceği 
konusunda kanıta dayalı yeterli veri bulunmadığından, 
cerrahi tedavi için yalnızca relatif endikasyon olarak 
görülmektedir. Cerrahi yapılsın veya yapılmasın uygun 
hormon replasmanı yapılmalıdır. 

Gebelik sırasında normal hipofiz laktotrop hücre-
lerinde hiperplazi meydana gelebileceğinden düşük bir 
risk de olsa optik kiazmaya yakın olan hipofiz adenom-
ları için cerrahi yapılması düşünülebilir. 
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■ YENİ TANI ALAN METASTATİK 
TÜMÖRLER

Cerrahi

Tek beyin metastazı olan olgularda, cerrahi eksiz-
yon sonrası Tüm Beyin Radyoterapi (TBRT) ile yalnız-
ca TBRT etkinliğini karşılaştıran 3 adet faz III çalışma 
saptanmış olup; bu çalışmalardan ilk ikisinde kombine 
tedavi alan hastalarda sağkalım açısından fayda görüldü-
ğü bildirilmiştir (median sağkalım kombine tedavide 10 
ay, yalnızca TBRT ile 4-6 ay) (3,4). Patchell’in çalışma-
sında kombine tedavi alan hastalarda daha seyrek nüks 
izlendiği (%20, yalnızca TBRT ile %52) ve hastaların 
fonksiyonel özgürlük süresinin daha uzun olduğu göz-
lenmiş. Üçüncü çalışmada ise sadece TBRT alan hastalar 
ve kombine tedavi arasında anlamlı fark saptanmamış; 
ancak yalnızca TBRT planlanan hastaların bir kısmı-
nın cerrahi tedavi de alması ve hastaların tedavi öncesi 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tetkiklerinin 
olmaması nedeniyle çoklu metastazların çalışmanın dı-
şında tutulamaması nedeniyle çalışmanın daha az planlı 
ve bilgi verici olduğuna kanaat getirilmiştir (5).

CNS rehberi ise yeni tanı alan tek lezyon beyin me-
tastazı olan ve ekstrakraniyal hastalığı kontrol altındaki 
hastalarında cerrahi eksizyon ardından TBRT’yi, per-
formans skoru yüksek hastalarda ilk tercih tedavi olarak 
önermektedir (Kanıt düzeyi yüksek/1).

Cerrahi eksizyon hastaların intrakranyal hipertansi-
yon semptomlarının anında rahatlamasını, fokal nöro-
lojik kayıpların ve nöbetlerin azalmasını sağlamaktadır. 
Fonksiyonel MRG, intraoperatif nöronavigasyon ve 
kortikal haritalama kullanılarak beyin metastazlarının 
güvenli gross-total rezeksiyonu sağlanabilmektedir (Dü-
şük/4 düzey kanıt) (6). Erken postoperatif MRG ile has-
taların %20’sinde rezidüel tümör saptanmış ve rezidüsü 
olan bu hastalarda lokal rekürrens riski yüksek bulun-
muştur (Kanıt düzeyi düşük/3) (7).

Cerrahi tekniğin tek beyin metastazı olan hastalarda 
komplikasyon oranı, fonksiyonel sonuç ve rekürrens 
oranı üzerine etkisi yakın zamanda değerlendirilmiştir 
(8). Leptomeningeal yayılım komplikasyonu özellikle 
posterior fossa metastazı olgularında “piecemeal” rezek-
siyonu yapıldığı takdirde (%13.8) “en-bloc” rezeksiyona 
kıyasla (%5-6) daha sık gözlenmiştir (Kanıt düzeyi 
düşük/3) (9).

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘brain me-
tastases’, ‘cerebral metastases’, ‘neurooncologic surgery’ 
anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan litera-
türler, bilimsel metodoloji içeren rehberler, konsensus 
metinleri, farklı dernek ve kuruluşların danışma kurul-
larının üyeleri için hazırladıkları metinler ve sistematik 
tarama ve meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk 
değerlendirme sonucu beyin metastazları için hazırlan-
mış ve kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda belirti-
len kurumların hazırladığı rehberler seçilmiştir:

1. European Association of Neuro-Oncology (EANO) 
2017 (Soffietti R, Abacioglu U, Baumert B, et al. Di-
agnosis and treatment of brain metastases from solid 
tumors. Guidelines from the European Association 
of Neuro-Oncology. Neuro-Oncology 2017; 19(2): 
162-174). 

2. Congress of Neurological Surgeons (CNS) 2019(Ol-
son JJ, Kalkanis SN, Ryken TC. Congress of Neuto-
logical Surgeon systematic review and evidence-ba-
sed guidelines for the treatment of adults with me-
tastatic brain tumors: executive summary. Neurosur-
gery 2019; 84(3); 550-552),

Girişte kanıtlar açıklanmış, sonrasında öneriler belir-
tilmiştir.

Beyin metastazları sistemik kanser olgularının sık 
karşılaşılan nörolojik bir komplikasyonu olup mortalite 
ve morbiditenin önemli sebeplerindendir. Beyin metas-
tazı görülen hastaların çoğunda kanserin yayılımının 
son evre düzeyinde olması nedeniyle yaşam beklenti-
si kısıtlıdır. Ancak hastalığı terminal dönem düzeyine 
gelmemiş bazı hastalarda kapsamlı tedavilerle çok daha 
olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir. Bireysel progno-
zun belirlenmesinde Karnofsky performans skoru (KPS), 
yaş, ekstrakranyal tümör aktivitesi, beyin metastaz sayısı, 
primer tümör tipi/moleküler alt-tipi gibi faktörler kritik-
tir. Hasta alt gruplarını bu faktörlere göre ayırmak ve en 
uygun tedaviyi sağlamak beyin metastaz yönetiminde 
öncelikli amaç olmalıdır (1, 2).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler
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(SRC eklenmeden 4.9 ay - SRC ile 6.5 ay). Aynı çalış-
manın retrospektif yapılan incelemesinde, hastalar de-
receli prognostik değerlendirme (graded prognostic as-
sessment - GPA) skorlarına göre sınıflandırılmış ve iyi 
prognozlu (GPA 3.5-4.0) olan hastalarda lezyon sayısına 
bakılmaksızın sağkalımda anlamlı uzama saptanmıştır 
(19). Bu fayda düşük GPA skorlu ve çoklu metastazı olan 
hastalarda gösterilememiştir.

Geçtiğimiz 5-10 yılda teknolojik ilerlemelerle SRC 
uygulamasının hızının ve isabetinin artmasına bağlı 
olarak SRC daha çok beyin metastazı olgusunda kulla-
nılmaya başlanmıştır. Japonya’da yapılan prospektif çok 
merkezli bir çalışma 1, 2 ila 4 ve 5 ila 10 metastazı olan 
1194 hastada tek başına SRC uygulanmasının sağkalım 
açısından(10.8 ay) ve çoklu yayılımı olan hastalarda tok-
sisite açısından benzer sonuçlar verdiğini bildirmiştir 
(Kanıt düzeyi düşük/3) (15). Metastazların sayısından 
ziyade toplam tümör hacminin önemli bir prognostik 
faktör olduğu saptanmıştır (15). CNS rehberinde tümör 
hacmi için eşik değeri <7ml olarak belirtilmiştir. 

Erken, gecikmiş erken ve geç komplikasyonlar SRC 
tedavisi gören hastaların %10-%40’ında görülmekte 
olup, ciddi komplikasyonlar nadir olarak görülmektedir; 
fakat bu takiplerin yetersizliği ile de ilişkili olabilir (20).
Akut reaksiyonlar ilk 2 haftada görülen baş ağrısı, bulan-
tı, kusma, mevcut nörolojik kayıplarda ilerleme veya nö-
betler şeklinde ortaya çıkabilir ve gelişen ödeme bağlıdır. 
Bu reaksiyonlar genellikle steroid tedavisine yanıt verir-
ler. Geç komplikasyonlar ise aylar, yıllar sonra gelişir ve 
olguların %1-%17’sinde kanama veya radyonekroz şek-
linde görülebilir. SRC sonrası gelişen, MRG’de görülen 
radyografik değişikliklerin -kontrast tutulumu, nekroz, 
ödem, kitle etkisi gibi- tümör rekürrensi ile ayrımı güç 
olup; bu amaçla 2-fluoro-2-deoxy-d-glucose PET, per-
füzyon MRG ve MR spektroskopi kullanılabilir (21). 

Radyasyon nekrozu genellikle steroidler ile tedavi 
edilir. Hiperbarik oksijen ve/veya anti-vasküler endo-
telyal büyüme faktörü ajanı bevacizumab, steroid teda-
visine yanıt alınamayan olgularda vasküler geçirgenliği 
normalleştirerek etki edebilir (22). Bazı vakalarda cerra-
hi rezeksiyon gerekebilir.

SRC sonrası gelişen yan etkilerin riskinin lezyonun 
büyüklüğü arttıkça arttığı ve 1 yıllık insidansın %13-
14’lere ulaştığı saptanmıştır (23). Bu yan etkilerin baş-
langıç zamanı ve ilerleme süreleri değişkenlik göster-
mektedir.

Literatürde beyin metastazları tedavisinde proton 
radyocerrahisi ile ilgili bir değerlendirme bulunmamak-
tadır.

Yüksek KPS ve hastalığın sistemik kontrolü iyi olan 2 
ya da 3 beyin metastazı olan hastalarda total cerrahi ek-
sizyonun sağkalım ve fonksiyonel bağımsızlık açısından 
sonuçları, tek lezyon beyin metastazı olgularıyla aynı dü-
zeyde izlenmiştir (Kanıt düzeyi düşük/3) (10).

Stereotaksik Radyocerrahi

Stereotaksik Radyocerrahi (SRC) görüntüleme yön-
temleri eşliğinde yüksek isabetli, lokalize irradyasyonu; 
farklı açılardan gelen çok sayıda hareketli ya da statik 
ışının kesişmesi ile çevre dokuları minimal radyasyon 
dozuna maruz bırakarak tümöre yüksek doz radyasyon 
verilebilmesini sağlayan bir tekniktir. Küçük boyutlu 
beyin metastazları genellikle küresel şekilleri ve sınır-
larının nispeten keskin olması nedeniyle SRC için ideal 
hedefleri oluştururlar (11). Lezyon boyutları ile verilen 
radyasyon dozu ters orantılıdır. Radiation Therapy On-
cology Group (RTOG) 9005 çalışmasında, tolere edile-
bilen radyasyon dozu üst sınırları <20mm çaplı lezyon-
larda 24 Gy, 21-30 mm çaplı lezyonlarda 18 Gy, 31-40 
mm çaplı lezyonlarda ise 15 Gy olarak önerilmiştir (12). 

Büyük veya kritik bölgeler ile ilişkili lezyonlara tek, yük-
sek radyasyon dozu ile müdahale edilmesi ciddi toksisite 
riski ile ilişkilendirilmiş olup; kabul edilebilir toksisite 
düzeyleri ile tümörün yeterli lokal kontrolünün sağlan-
ması için çeşitli hipofraksiyone uygulama rejimleri de-
nenmektedir; ancak stereotaksik fraksiyone radyoterapi 
ile tek doz SRC arasında kıyaslama yapan randomize 
kontrollü çalışmalar yetersizdir.

Sınırlı sayıda (1-3 lezyon) yeni tanı alan beyin me-
tastazı olgularında tek doz SRC ile 1. yılda lokal kontrol 
(tümör boyutlarında küçülme veya tümör boyutlarının 
büyümesinin durması olarak tanımlanır) sağlanabilmiş; 
%80-90 hastada semptomlarda düzelme görülmüş ve 
median sağkalım 6-12 ay olarak bulunmuştur (Kanıt dü-
zeyi düşük/3) (13). Tek lezyonu olan, ekstrakranyal has-
talık kontrolü iyi ve yüksek KPS (>%70) olan hastalarda 
sağkalım daha uzun bulunmuştur (14,15). Melanom ve 
Renal hücreli karsinom gibi radyorezistan tümörlerin 
metastazlarının SRC’ye tıpkı radyosensitif tümör me-
tastazları gibi yanıt verdiği gösterilmiştir (16). İleri yaş 
hasta grubunun (>80 yaş) genç hastalar düzeyinde fayda 
gördüğü izlenmiştir (17). Gamma-Knife ve Lineer Acce-
lerator (Linac) bazlı uygulamalarda da sonuçlar benzer 
bulunmuştur.

1 ila 3 beyin metastazı olan hastalarda yapılan ran-
domize kontrollü bir çalışma (RTOG 9508) TBRT’sine 
SRC eklenmesinin faydalarını araştırmış ve 6. ayda daha 
başarılı lokal kontrol ve performans durumu bildirmiştir 
(Kanıt düzeyi yüksek/1) (18). Ancak sağkalım avantajı 
yalnızca tek lezyonu olan hastalarda gösterilebilmiştir 
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gularda (36 aya kadar) ilerleyen dönemde nörokognitif 
fonksiyonlarda bozulma izlenmiştir (37). Chang ve ark. 
küçük randomize bir çalışma ile, SRC+TBRT alan has-
taların yalnızca SRC ile tedavi edilen hastalara kıyasla 
tedaviden sonraki 4 ay içinde öğrenme ve hafızada kötü-
leşme görüldüğünü bildirmiştir (38).

Randomize faz III bir çalışma (Alliance deneyi) 1-3 
beyin metastazı olan hastalarda yalnızca SRC ile SR-
C+TBRT tedavileri sonrası 3. ayda, 6 farklı nörokognitif 
ölçeğin herhangi birinde kötüleşme izlenip izlenmedi-
ğini değerlendirmiş ve sonuç olarak SRC+TBRT alan 
hastalarda yalnızca SRC alan hastalara kıyasla özellikle 
“anında hatırlama”, “sonradan hatırlama” ve “sözel akı-
cılık” açısından anlamlı düzeyde kötüleşme izlenmiş-
tir(%88 - %61.9) (39) (Kanıt düzeyi düşük/3). Europe-
an Organisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC)’nin 22952-26001 çalışması beyin metastaz 
hastalarının 1 yıllık takibinde yaşam kalitesi açısından 
anlamlı fark saptamamış; ancak adjuvan olarak TBRT 
alan hastalarda geçici olarak fiziksel ve zihinsel durakla-
ma dönemlerinin daha sık gözlendiği ve genel anlamda 
daha yorgun olduklarını ortaya koymuştur (40) (Kanıt 
düzeyi yüksek/1).

Bu çalışmaların sonucuna göre American Society for 
Radiation Oncology (ASTRO) önerilerinde rutin olarak 
adjuvan TBRT tedavisinin, SRC olgularına eklenmesine 
karşı çıkmaktadır.

Cerrahi rezeksiyon sonrası TBRT tedavisinin yeri ise 
daha az tanımlanmış olup, randomize bazı çalışmalarda 
yalnızca cerrahi tedavi sonrası lokal relaps riskinin daha 
yüksek olduğunu bildirse de, aktif izlem ile salvage lokal 
terapinin erken TBRT kadar etkin olabileceği hâlâ belir-
sizdir.

Stereotaktik Radyocerrahi/Cerrahi Sonrası 
Stereotaksik Fraksiyone Radyoterapi

Postoperatif SRC, cerrahi sonrası lokal tümör kont-
rolünü sağlarken TBRT kadar kognitif sekel bırakmayan 
bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Çok sayıda retrospek-
tif ve bir prospektif faz II çalışmada postoperatif olarak 
verilen SRC’nin lokal tümör kontrolünün 1 yılda %80 
dolaylarında olduğu (%70-%90) ve ortalama sağkalımın 
10-17 ay olduğu (Düşük/3A düzeyi kanıt) gösterilmiştir 
(41-44). Cerrahi sonrası verilen SRC’nin tümörün lokal 
kontrolü açısından TBRT düzeyinde etkin olduğu görül-
mektedir. Bir alternatif tedavi de Stereotaksik Fraksiyone 
Radyoterapi(SFRT) olup, bu tedavinin daha büyük tü-
mörlerin tedavisi sonrası daha az radyonekroza neden 
olduğu düşünülmektedir (43,45). 

Cerrahi ile Stereotaksik Radyocerrahi

Cerrahi ve SRC tedavilerini karşılaştıran çoğu çalış-
ma benzer sonuçlar bildirmektedir; ancak randomize 
olmadıklarından seçilim bias’ı söz konusudur. (Kanıt 
düzeyi düşük/3) (25-27) 

SRC daha az invazif, poliklinik düzeyinden sürdürü-
lebilen ve ekonomik olarak daha avantajlı olarak değer-
lendirilmektedir. Büyük lezyonları olan hastalara kronik 
steroid tedavisi verilmesi gerekebilir.

Cerrahi sonrası Tüm Beyin Radyoterapi ile 
Stereotaksik Radyocerrahi

Cerrahi sonrası tümör bölgesinde bulunan mikros-
kopik düzeydeki lezyonun veya uzak intrakranial bölge-
lerde bulunan mikroskopik tümör hücrelerinin tedavisi 
olarak adjuvan TBRT verilmesinin gerekliliği ile ilgili 
uzun süredir tartışmalar mevcuttur (28,29).

Üç tane faz III çalışma ve bir meta-analiz yapılmış 
olup; bu çalışmaların sonucunda TBRT’nin tedavi re-
jiminden çıkarılması ile cerrahi veya SRC ile total re-
zeksiyon yapılan kısıtlı sayıda beyin metastazı olan ol-
gularda tümörün lokal ve uzak kontrolünün çok daha 
başarısız olduğu görülmüş, ancak genel sağkalım ya da 
fonksiyonel bağımsızlık sürelerinde anlamlı değişiklik 
saptanmamıştır (Kanıt düzeyi yüksek/1) (30-33). 1-4 
beyin metastazı bulunan hastalarda SRC ile SRC + TBRT 
tedavilerini karşılaştıran yeni bir meta-analizde; 50 yaş 
altı hastalarda yalnızca SRC tedavisinin sağkalım avan-
tajı olduğu ve adjuvan TBRT ile yeni beyin metastazı 
riskinde azalma gözlenmediği, buna karşın 50 yaş üstü 
olgularda TBRT’nin yeni metastaz riskini azalttığı, an-
cak sağkalım üzerine etkisi olmadığı bildirilmiştir (34). 
Japonya’da yapılan (31) deneyin ikincil incelenmesinde 
ise yüksek GPA skoru olan (2.5-4.0) küçük hücreli dışı 
akciğer kanseri (NSCLC) olgularının, SRC + TBRT ile 
yalnızca SRC’ye kıyasla daha uzun sağkalım gösterdik-
leri saptanmıştır (16.7 ay, yalnızca SRC ile 10.7 ay) (35) 

3 cm’den büyük lezyonu olan ve/veya aktif sistemik 
hastalığı olan hastalarda cerrahi sonrası verilen adjuvan 
TBRT, lokal ve uzak rekürrens riskini azaltmaktadır 
(Kanıt düzey yüksek/1) (36). 

Adjuvan TBRT’nin kognitif fonksiyonlara ve ha-
yat kalitesine olan etkisi bir kaç çalışmada değerlendi-
rilmiştir. Aoyama ve ark. yalnızca SRC alan hastalar ile 
SRC+TBRT alan hastaların nörokognitif fonksiyonları-
nı değerlendiren bir araştırma ile, tedavi şekline bakıl-
maksızın hastaların %50’sinden fazlasının Mini-Mental 
Testi skorları tedavi sonrası 2-3 ay içinde anlamlı şekilde 
yükselmiş; ancak uzun sağkalımı olan ve TBRT alan ol-
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TBRT’nin potansiyel kötü etkisini ortadan kaldırmak 
için araştırılmaktadır.

Randomize, plasebo kontrollü, çift kör faz III bir ça-
lışmada (RTOG 0614), nöroprotektif bir ilaç olan me-
mantine’in TBRT sırasında ve sonrasında verilmesinin 
uzun vadede daha iyi kognitif fonksiyon ile sonuçlandığı 
ve özellikle hafıza, karar verme yetisi ve düşünme hızın-
da kötüleşme hızını azalttığı ve kötüleşmeyi geciktirdiği 
ortaya konulmuştur (54) (Kanıt düzeyi orta/2). Yoğun-
luk modulatörleri yardımıyla hippokampus’tan sakına-
rak TBRT verilmesi denenmiş ve düşük doz bölgesinde 
rekürrens riskinin artmadığı tespit edilmiştir (55,56). 

Tek kollu faz II bir çalışmada (RTOG 0933) hippokampal 
sakınmanın TBRT nedenli hafıza problemleri ve hayat 
kalitesinde azalmanın bir miktar önüne geçebileceğini 
belirtmiş (Kanıt düzeyi yüksek/2) (57); ancak bu bulgu-
ların randomize deneylerle onaylanması gerekmektedir.

■ REKÜRREN BEYİN METASTAZLARINDA 
TEDAVİ

Kolay yerleşimli nüksü olan, performans durumu 
iyi olan, ekstrakranyal hastalığı kontrol altında olan ve 
nispeten uzun sürede nüks eden(>6 ay) beyin metasta-
zı hastalarında reoperasyonun ortalama sağkalıma ve 
nörolojik duruma olumlu etkisi olduğu bildirilmiştir (6) 
(Kanıt düzeyi 3). “Salvage” SRC, TBRT’den sonra sıklık-
la kullanılmaktadır (58-60) (Kanıt düzeyi 3). Geniş ret-
rospektif çalışmalarda (60) salvage SRC sonrası alan-içi 
ve uzak beyin hasarının 14 ve 11.7 ay olduğu ve santral 
sinir sistemi (SSS) ölümü ortalama süresi 9.31 ay olarak 
saptanmıştır.

İlk lezyonu SRC ile tedavi edilen hastalarda lokal re-
kürrens sonrası SRC ile reirradyasyon kısıtlı sayıda olgu-
da denenmiş ve uzun vadede radyonekroz gelişme riski 
kanıtlanmamış potansiyel klinik kazanımlarla kıyaslana-
rak kullanılabilir (61). 

İlk olarak SRC veya TBRT ile tedavi edilen hastalarda, 
yeni beyin metastazları için çoklu SRC seansları başarılı 
lokal kontrol, düşük toksisite riski ve genel ve nörolojik 
olarak kötüleşme olmayan sağkalım (progression-free 
survival - PFS) sağlayabilir (62). Geniş retrospektif bir 
çalışmaya göre, çok sayıda SRC seansı alan hastalarda 
metastazların toplam hacmi ve hastaların GPA skorları-
nın sağkalım ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur (63) 
(Kanıt düzeyi 3).

CNS rehberi, cerrahi veya SRS sonrası rekürren beyin 
metastazı olgularında kraniotominin uygun tedavi oldu-
ğunu belirtmektedir (Kanıt düzeyi 3).

Kâr zarar arasındaki denge hâlâ sağlanamamış olup; 
optimal radyasyon dozu ve fraksiyon şeması, sağkalıma 
ve yaşam kalitesine etki, kognitif fonksiyonlara olan etki 
gibi henüz netleştirilememiş konularda randomize çalış-
malar devam etmektedir.

Radyonekroz riski; postoperatif SRC ile (%9-%17.5), 
EORTC çalışmasında bildirilen cerrahi ya da SRC son-
rası verilen TBRT tedavisine kıyasla (%2.6) daha yüksek 
izlenmektedir (46,47). 

Radyonekrozun klinik etkileri ve SRC sonrası nöbet, 
baş ağrısı, kanama gibi akut komplikasyonların insidansı 
konusunda henüz yeterince çalışma bulunmamaktadır. 
SRC sonrası gelişen risklerden biri de kronik ödemin 
kontrol edilebilmesi için steroid bağımlılığıdır: henüz 
postoperatif SRC alan hastalarda steroid kullanım süresi 
ve sıklığı ile ilgili bir analiz yoktur.

Rezeksiyon kavitesine SRC verilmesi hastaların %8 
ila %13’ünde, özellikle de meme ca olgularında lepto-
meningeal relaps riski oluşturmaktadır; ancak tedaviye 
TBRT eklenmesinin bu riske etki edip etmediği bilinme-
mektedir (48,49).

Sonuç olarak henüz literatürde beyin metastazı cer-
rahisini takiben SRC/SFRT tedavilerini öneren yüksek 
düzeyde bir kanıt bulunmamaktadır (50). 

Tüm Beyin Radyoterapi

Geçmişte yapılan çeşitli çalışmalarda TBRT alan has-
talarda %60’a kadar yanıt alınabildiği bildirilmiş olsa da 
bu nörolojik iyileşmenin kısmen steroidlerin etkisiyle 
de olabileceği unutulmamalıdır. TBRT sonrası tümör 
hacminde azalmanın daha iyi nörokognitif işlevsellik ve 
daha uzun sağkalımla ilişkili olduğu bildirilmiştir (51).
Çoklu beyin metastazı olan hastalarda yalnızca TBRT 
verilmesi sonucu ortalama sağkalım 3-6 ay arası değiş-
mekte olup, hastaların sadece %10 ila %15’i 1. yıl sonun-
da hayattadırlar. 39 çalışmayı inceleyen bir meta-analize 
göre, değişik TBRT doz fraksiyon şemalarının genel sağ-
kalım, nörolojik fonksiyon veya semptom kontrolünde, 
standart fraksiyon şemasına (10 fraksiyonda 30Gy ya da 
5 fraksiyonda 20 Gy) kıyasla daha etkin olduğu gösterile-
memiştir (52) (Kanıt düzeyi yüksek/1). Yakın zamanda 
yapılan faz III çalışmada, NSCLC beyin metastazı olup, 
cerrahi veya radyocerrahi adayı olmayan hastalarda des-
tek tedavisi ile TBRT arasında genel sağkalım veya hayat 
kalitesi açısından fark izlenmemiştir (53). (Kanıt düzeyi 
yüksek/1)

TBRT sonrası hafif veya ileri düzeyde kognitif işlev-
sellikte bozulma meydana gelebildiğinden nöroprotektif 
ilaçlar, yeni radyoterapi teknikleri gibi farklı yaklaşımlar, 
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pemetrexed) ile birlikte kullanılmaktadırlar (64). Yanıt 
oranları sistemik etkilere benzer düzeydedir ve ilk kez 
kemoterapi alanlarda daha yüksektir.

Hedefe yönelik tedaviler EGFR hassaslaştırıcı ve 
anaplastik lymphoma kinase (ALK) mutasyonu olan 
hastalarda etkin bulunmuştur. EGFR TKI tedavisinin 
(gefinitib, erlotinib, afatinib) EGFR mutasyonları olan 
NSCLC hastalarında etkinliği %60-%80 dolaylarına 
ulaşmakta olup tam yanıt oranı %40 kadar yüksek ola-
bilmektedir. Ortalama sağkalım 15-20 ay arasında olup 
beyinde PFS 6.6-11.7 ay olarak saptanmıştır ve bu değer-
ler EGFR wild-tip tümörlere kıyasla çok daha yüksektir 
(68). 

EGFR mutasyonu olan asemptomatik beyin metas-
tazı olgularında, intrakranyal yanıt oranları çok yüksek 
olduğundan TKI’ların tek başlarına TBRT yerine ilk 
basamak tedavi olarak kullanılmaları, bu yaklaşımın 
intrakranyal relaps oranlarının daha yüksek olmasına 
rağmen gündemdedir (69-71). İlk basamakta TKI’ların 
kullanılması, TBRT’nin olumsuz etkilerinden hastaları 
koruyabileceği gibi tedavinin devamında TBRT’nin kul-
lanılmaması da güç durmaktadır. Bir diğer alternatif ise 
kraniyal radyoterapinin (SRC ya da TBRT) TKI’lar ile 
kombine uygulanması olup; PFS ve ortalama sağkalım 
açısından yalnızca TKI tedavisine ya da radyoterapi ke-
moterapi kombinasyonuna kıyasla daha iyi olduğu düşü-
nülmektedir. Ancak kanıt düzeyi 3A ve 3B olduğundan 
hâlâ tartışmalıdır (72,73). Çin’de yapılan faz II bir çalış-
mada TBRT ile erlotinib kombine tedavisinin, katlanıla-
bilir toksisitesi ve daha uzun sağkalımı ve PFS’ı olduğu 
saptanmıştır (Kanıt düzeyi 2) (74). Buna karşın, faz II 
(kanıt düzeyi 2) ve faz III (kanıt düzeyi 1) deneylerinde 
NSCLC beyin metastazı olup EGFR mutasyonu olmayan 
olgularda erlotinib’in TBRT ya da SRC ile kombinasyo-
nunun yalnızca radyoterapiye bir üstünlüğü olmadığı 
ve hatta kombine tedavi sonuçlarının daha kötü olduğu 
saptanmıştır (75-77). Çin’de yapılan bir başka faz II çalış-
mada TBRT sonrasında verilen icotinib (bir başka EGFR 
inhibitörü) tedavisinin sağkalımı arttırabileceğini ortaya 
koymaktadır (78).

NSCLC hastalarında medikal tedavi hedefi olabi-
lecek diğer bir alternatif de hem primer tümör hem de 
beyin metastazında bulunan ALK genidir (79). ALK 
aktive edici translokasyonları olan NSCLC alt tiplerinin 
ALK inhibitörü crizotinib’e duyarlı olduğu gösterilmiş-
tir. PROFILE klinik çalışmasında retrospektif olarak 
değerlendirildiğinde crizotinib’in 3. ayda %55 düzeyin-
de intrakranyal tümör kontrolü sağladığı gözlenmiştir 
(80). Yakın zamanda yapılan çok merkezli retrospektif 
bir çalışmada ALK-yeniden düzenlenmiş NSCLC beyin 
metastazı olgularında radyoterapi (TBRT veya SRC) ile 

Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Tedaviler

Genel Düşünceler

Solid tümörlerin beyin metastazlarına kemoterapi 
kullanımıyla ilgili kanıt düzeyleri 3A ve 3B olarak izlen-
mektedir (64). Kemoterapiye yanıt oranları primer tü-
mörün hassasiyetini göstermektedir: kıyasla yüksek ya-
nıt oranı olan küçük hücreli akciğer kanseri (%30-%80), 
orta düzey yanıt oranı olan meme kanseri (%30-%50) ve 
NSCLC (%10-%30) ve düşük yanıtı oranı olan melano-
ma (10-%15) şeklinde olup; bu yanıt oranları ekstrakran-
yal bölgelerde aynı şekilde olmayabilir.

Radyoterapi ile kemoterapinin birlikte verilmesi ya-
nıt oranlarını yükseltebilir ancak yalnızca radyoterapiye 
kıyasla ortalama sağkalıma bir etkisi bulunmamaktadır.

Hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapilerle ilgili 
olarak güncel çok sayıda araştırma olması nedeniyle, yal-
nızca beyin metastazlarına yönelik klinik deneyler göz 
önüne alınmıştır (esas olarak faz II deneyler).

Genel olarak, beyin metastazı olgularının hedefe 
yönelik tedavilere ve bu bağlamdaki değişik moleküler 
alt tiplere olan yanıt oranları, sitotoksik kemoterapiye 
kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Ancak hedefe yöne-
lik tedavi için incelenen ajanların çoğu ufak moleküller 
olup, kan beyin bariyerinden (KBB) geçişleri kısıtlıdır; 
aktif efflux transport sistemlerinin substratı olan tyrosi-
ne-kinaz inhibtörleri(TKI) gibi. Uygulama düzeni ve re-
jimini değiştirerek (örneğin epidermal büyüme faktörü 
reseptörü [EGFR] inhibitörü erlotinib’in pulsatil uygula-
nışı gibi) bu ajanların etkinliği artırılabilmektedir. Beyin 
metastazlarında mevcut ajanların etkinliğini etkileyen 
iki faktör ise: beyin metastazları ve primer tümör ara-
sında moleküler ilişkinin beklenmedik şekilde az benzer 
olması ve sekonder direncin SSS’de olmasa bile sistemik 
olarak hızlı gelişmesi şeklindedir. Bu kısıtlamaları aşmak 
için çok sayıda 3. jenerasyon küçük molekül inhibitörleri 
araştırılmaktadır.

Son olarak, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi-
lerin SRC ile kombine edilmesini inceleyen çok sayıda 
araştırma olsa da literatür bu konuda bir birlik sağlaya-
mamıştır (65,66). Bu bağlamda SRC ile immünoterapi 
kombinasyonu sonrası radyonekroz riskinde artış oldu-
ğu öngörülmektedir (67).

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 
(NSCLC) Beyin Metastazları

Yaygın NSCLC olgularında ve beyin metastazı varlı-
ğında, ilk basamak tedavide ya da rekürren tümör teda-
visinde; platinyum bileşikleri (cisplatin, carboplatin) tek 
başlarına ya da diğer ajanlarla (etoposide, vinorelbine, 



127

Beyin Tümör Rehberleri
Metastatik Beyin Tümörleri İçin Öneriler

Sitotoksik T-lenfosit ilişkili protein 4’ü hedef alan bir 
monoklonal antibody olan ipilimumab, anti-tümör ak-
tivite gösteren bir diğer moleküldür. Ipilimumab KBB’i 
geçemese de, immun sistemin aktive olması ve lenfo-
sitlerin beyne migrasyonu ile anti-tümör etki mekaniz-
masını beyin parankiminde de gösterebilmektedir (91). 

Ipilimumab ile yapılan faz II bir çalışmada başlangıçtaki 
metastatik melanoma tanılı 115 hastanın 12’sinde beyin 
metastazı mevcuttu (92). Bu hastaların ikisinde kısmi ya-
nıt gözlenirken, 3 tanesinde hastalık stabil seyretti. Kısmi 
yanıt gören hastalar ve stabil seyreden bir hastanın orta-
lama sağkalımı 4 yılın üzerinde izlendi. Beyin metastazı 
olan 38 hastanın retrospektif analizini yapan French Ex-
panded Access Program (EAP), 3 hastanın kısmi yanıt 
gördüğü ve 5 hastanın stabil seyrettiğini ve 1 yıllık sağ-
kalım oranlarını %10.5 olarak saptamıştır (93). Tek kollu 
faz II bir çalışma 2 kohortu incelemiş; asemptomatik be-
yin metastazı olan 51 hasta (kohort A) ve kortikosteroid-
ler ile kontrol altında olan semptomatik 21 beyin metas-
tazı hastası (kohort B) (94). Hastalık kontrolü (tam yanıt, 
kısmi yanıt, stabil seyir) 12 hafta sonrasında kohort A’da 
%26 iken kohort B’de %10 olarak tespit edilmiştir.

Kemoterapi (95) ve radyoterapi (96) tümör antijenle-
rini ortaya çıkarabileceğinden, ipilimumab’ın anti-tümör 
etkinliğini artırabilir. Melanoma hastalarında bir lezyona 
verilen radyoterapinin diğer lezyonlarda da küçülmeye 
yol açabildiği izlenmiştir (97). Radyoterapinin zamanla-
ması ve ipilimumab uygulaması ile sırası yeterince ince-
lenmemiştir (98,99). Özetle ipilimumab immunoterapisi 
melanomanın beyin metastazlarına etkisi olan ve bu eks-
trakranyal etki ile benzer düzeyde olan bir tedavi seçene-
ğidir. Semptomatik beyin metastazı olan hastalarda bu 
etki daha kısıtlı olup bunun sebebi steroid tedavisi ya da 
hastalığın daha kötü prognozlu olması ile ilişkili olabilir. 

Renal Hücreli Karsinom Beyin Metastazları

Bazı retrospektif serilerde sunitinib’in özellikle as-
meptomatik ve küçük boyutlu beyin metastazlarına et-
kisi olabildiği gösterilmiştir (101,102). EAP çalışmasın-
da sunitinib’e yanıt oranları %12 civarında seyrederken 
PFS ve ortalama sağkalım 5.6 ay ve 9.2 ay olarak tespit 
edilmiştir (101). (LOE III) Yakın tarihli bir başka ret-
rospektif seride hedefe yönelik tedavilerin (65 hastanın 
41’inde sunitinib uygulanmış) etkinliği ortalama sağka-
lım açısından 12.2 ay olarak saptanmıştır (103) (Kanıt 
düzeyi 4). Buna karşın küçük bir faz II çalışmada 16 be-
yin metastazı olgusu incelenmiş ve bunlardan yalnızca 
5 hastada sunitinib tedavisi ile hastalığın stabil izlediği 
görülmüştür (104).

birlikte ALK inhibitörlerinin (crizotinib, ceritinib, alec-
tinib) verilmesinin genel sağkalımı uzattığı saptanmıştır 
(81) (49.5 ay) (Kanıt düzeyi 3). 

Faz II bir çalışmada güvenli bir şekilde kısmi etkinliği 
sağlayan; asemptomatik NSCLC beyin metastazı hasta-
larına bevacizumab’ın paclitaxel ve carboplatin ile kom-
binasyonları uygulanmıştır (81). 

Programlı hücre ölümü protein 1 inhibitörü pembro-
lizumab faz II bir çalışmada daha önce radyoterapi gör-
müş NSCLC beyin metastazı olgularında etkin bulun-
muştur; ancak çalışma hâlâ devam etmektedir (83). 

Meme Kanseri Beyin Metastazları

Meme kanseri beyin metastazı olgularında capecita-
bine, cyclophosphamide, 5-fluorouracil, methotrexate, 
vincristine, cisplatin ve etoposide çeşitli kombinasyonla-
rı uygulanmaktadır (87).

İkili EGFR ve insan epidermal büyüme faktörü resep-
törü (HER)2 TKI lapatinib, faz II bir çalışmada HER2+ 
beyin metastazlı meme kanseri hastalarında trastuzu-
mab tabanlı sistemik kemoterapi veya TBRT sonrasında 
etkin bulunmuştur (84). (2B Düzeyi kanıt). Lapatinib 
verilen hastaların %6’sında SSS’de objektif yanıtlar gö-
rülürken, %21’inde tümör hacminde %20’den fazla kü-
çülme saptanmıştır. Bir başka tek kollu faz II çalışmada 
(LANDSCAPE) lapatinib ve capecitabine, radyoterapi 
almamış HER pozitif metastatik meme kanseri hasta-
larının beyin metastazlarında %65’e kadar etkin olduğu 
gösterilmiştir (85) (Kanıt düzeyi 2). Bir diğer tek kollu 
faz II çalışmada neratinib’in (HER2 TKI) etkinliği ince-
lenmiş ve daha önce TBRT veya SRC ile tedavi edilmiş 
hastalarda %8 yanıt oranı ve 8.7 ay ortalama sağkalım 
saptanmıştır (86) (Kanıt düzeyi 2).

Prospektif araştırmaların sayıca az olmasından do-
layı, KBB geçişi iyi olan trastuzumab’ın beyin metastazı 
olgularında etkinliğinin ne düzeyde olduğu bilinme-
mektedir (87). Bazı vaka raporlarında belirtildiği üzere, 
antibody-ilaç konjugasyonu T-DM1(trastuzumab em-
tansine) HER2+ meme kanseri beyin metastazlarında 
etkin olabilir (88,89) (Kanıt düzeyi 4). Literatürde farklı 
anti-HER2 tedavilerinin kombinasyonu ve endokrin te-
rapiler açısından yeterli bilgi saptanmamıştır.

Melanoma Beyin Metastazları

Melanoma beyin metastazları tedavisinde fotemusti-
ne (yanıt oranı %5-%25) ve temozolomide (yanıt oranı 
%6-%10), tek ajan olarak ya da TBRT ile kombine şekil-
de uygulanabilmektedir (64,90).
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• Tedavi öncesi hastalar en az bir prognostik skorlama 
ile değerlendirilmelidir (tercihen GPA skoru) (GPP).

Yeni Tanı Alan Beyin Metastazlarında Öneriler

• Kısıtlı sayıda (1 ila 3) yeni tanı almış metastazı olan 
hastalarda, özellikle lezyonlar 3cm den büyük ise 
(semptomatik veya değil), nekrotik veya kistik görü-
nümlü ise, ödem/kitle etkisi yapıyorsa, posterior fos-
sa yerleşimli ve hidrosefali eşliğindeyse, beynin has-
sas bölgelerinde yerleşimli semptomatik ise, cerrahi 
rezeksiyon düşünülmelidir (İyi klinik uygulama/
GPP).

• KPS 60 üzerinde ise ve hastalık sistemik açıdan kont-
rol altındaysa, sağkalımı uzatacağı için cerrahi rezek-
siyon önerilmektedir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri/A)

• Hastalık sistemik olarak kontrol altında değilse de, 
primer tümör radyorezistan ise (melanoma, renal 
karsinom, kolon karsinomu gibi), cerrahi rezeksiyon 
düşünülebilir (GPP).

• Metastaz çapı 3-3.5cm den küçük olan hastalarda 
SRC düşünülmelidir (Orta derece öneri/B).

• SFRT, metastaz çapı 3cm ve irradyasyon alanı 10-
12cm3 üzeri olan hastalarda, toksisitenin ve nekrozun 
önüne geçilmesi açısından düşünülmelidir (GPP).

• Metastazların cerrahi rezeksiyonu, tümörün yerleşi-
mi (bazal ganglion, beyinsapı gibi) ya da hastanın ko-
morbiditeleri(ileri yaş, kardiyovasküler hastalık gibi) 
nedeniyle mümkün değil ise SRC ve SFRT düşünül-
melidir (Zayıf öneri/C).

• Hem cerrahi rezeksiyon, hem de SRC/SFRT uygun 
olan vakalarda, tümör boyutu, yerleşimi, nörolojik 
semptomlar, steroid ihtiyacı, hastanın tercihi göz 
önünde bulundurularak, vaka bazlı karar verilmelidir 
(GPP).

• Sınırlı sayıda metastaza yapılan total cerrahi rezeksi-
yon veya SRC sonrasında adjuvan TBRT, sağkalıma 
etkisi kısıtlı olduğu ve nörokognitif bozukluklara yol 
açtığı için öncelikle önerilmemektedir (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri/A),

• Total cerrahi rezeksiyon veya SRC sonrasında TBRT 
için beklerken hastaya sık aralıklarla (3-4 ay) MRG 
takibi yapılmalıdır (GPP).

• Adjuvan TBRT için beklerken, cerrahi rezeksiyon 
sonrasında, postoperatif olarak SRC veya SFRT ile 
rezeksiyon kavitesi tedavi edilmelidir; bu sayede tü-
mörün lokal kontrolünün sağlanması daha olasıdır 
(Kanıt kalitesi düşük, Zayıf öneri/C),

■ SONUÇ

Beyin metastazları yönetimi rehberi Avrupa 
Nöro-Onkoloji Birliği (EANO)’nin rehberi baz alınarak 
hazırlanmış ve CNS rehberi ile tamamlanmıştır.

■ ÖNERİLER

Tanıda Öneriler

• Bilinen kanseri olan hastalarda nörolojik semptom-
lar ortaya çıkması hâlinde beyin metastazından şüp-
helenilmelidir. (İyi klinik uygulama/Good Practice 
Point/GPP=Kanıt yok/Uzman konsensusu).

• Beyin metastazlarını değerlendirmede kontrastlı 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tercih edil-
mesi gereken tetkiktir. Beyin metastazları ile beynin 
primer tümörleri (özellikle malign gliomlar ve pri-
mer SSS lenfoması) ve neoplastik olmayan durumla-
rın (abse, enfeksiyon, vasküler hastalıklar gibi) ayırıcı 
tanıda gözetilmesi gerekmektedir (GPP).

• Diffüzyon MRG pyojenik abseler ile beyin metastaz-
ları gibi halka şeklinde kontrast tutulumu olan lez-
yonların ayırımında yardımcıdır (Kanıt düzeyi dü-
şük, Zayıf öneri/C).

• Perfüzyon MRG, MR Spektroskopi, FDG(2-fluo-
ro-2-deoxy-d-glukose) ile PET gibi ileri nörogörün-
tüleme teknikleri beyin metastazları ile diğer malign 
beyin tümörleri arasında yeterince ayrım yapama-
maktadır (GPP).

• Primer tümörün bilinmediği durumlarda, kapsam-
lı bir fizik muayene, abdomen ve toraks Bilgisayar-
lı Tomografi(BT), mamografi ve/veya meme ult-
rason(USG) önerilmektedir ve sonuçların negatif 
gelmesi hâlinde, tüm vücut FDG PET yapılmalıdır 
(GPP).

• Primeri bilinmeyen beyin metastazı olgularında te-
davinin devamının planlanabilmesi için doku tanısı 
gereklidir (GPP).

• Primeri bilinmesine rağmen, ilk tanıdan sonra uzun 
süre geçen, atipik radyolojik görüntüsü olan beyin 
metastazı olgularında doku tanısı önerilmektedir 
(GPP).

• Tedavi planlamasına etki eden moleküler belirteçle-
rin (prediktif belirteçler) alınan beyin metastazı ör-
neğinde incelenmesi, bu belirteçler ekstrakranyal ör-
neklerde incelenmiş olsa bile önerilmektedir (GPP).

• Leptomeningeal tutulumdan şüphe ediliyorsa Beyin 
Omurilik Sıvısı (BOS) biyokimyası ve sitolojisi ince-
lenmelidir (GPP).
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• Melanoma beyin metastazı olguları ipilimumab veya 
BRAF inhibitörleri gibi hedefe yönelik ajanlarda fay-
da görebilirler (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/C)

• Renal hücreli karsinom beyin metastazı olguları 
çok-hedefli TKI’lar, özellikle de sunitinib tedavisin-
den fayda görebilir (GPP).

• Genel olarak SRC veya TBRT öncelikle tedavi seçe-
nekleri olsa da, asemptomatik, küçük beyin metas-
tazları olan seçilmiş hasta gruplarında hedefe yönelik 
tedaviler tercih edilebilir (GPP).

• Radyoterapi sürecinde, hastaların almakta olduğu 
ek sistemik ajanlara ara verilmesi radyotoksisitenin 
kontrolü açısından önerilir (GPP).

CNS RT/Kemoterapi Öneri

WBRT takiben rutin kemoterapi önerilmez ,

SRS takiben rutin kemoterapi önerilmez,

Akciğer ve meme metastazlarında kemoterapi, RT/
SRS yi takiben verilebilir (Orta ve düşük kanıt).

EANO Destek Tedavi Önerileri

• Semptomatik hastalarda günde 2 doz deksametazon 
tercih edilen steroid tedavisidir. Önerilen günlük 
toplam doz 4 mg ila 32 mg şeklindedir (GPP).

• Kronik steroid kullanımı yan etkilerini azaltmak 
için steroid tedavisinin dozunun düşürülmesi, ancak 
maksimum nörolojik düzelme sağlandıktan sonra 
düşünülmelidir (GPP).

• Asemptomatik hastaların steroid ihtiyacı yoktur; ste-
roidler TBRT ve SRC’nin akut ve subakut yan etkile-
rinin tedavisinde kullanılabilir (GPP).

• Profilaktik olarak antikonvülzan verilmemelidir. 
(Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/A)

• Nöbet öyküsü olan hastalarda, kemoterapi ihtiyacı 
mevcutsa enzim inhibe eden antikonvülzanlardan 
kaçınılmalıdır. (Orta derece öneri/B)

• Venöz tromboembolizm öyküsü olan hastalarda dü-
şük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) etkindir ve 
hem ilk tedavi hem de profilakside önerilir (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri /A). Antikoagülan teda-
vi için önerilen süre 3 ila 6 aydır (GPP). Ancak aktif 
malignitesi olan ve rekürrensi olan hastalarda daha 
uzun kullanımı öneren bulgular mevcuttur. Cerra-
hi olarak tedavi edilen hastalarda profilaksi önerilir. 
(Orta derece öneri/B).

• Semptomatik radyonekrozda bevacizumab tedavisi 
düşünülmelidir. (GPP).

• TBRT verilen hastalarda kognitif fonksiyonların be-
lirli testlerle takibi önerilmektedir (GPP).

• Çoklu beyin metastazı olan hastalarda SRC, SFRT, 
TBRT tedavilerinin birlikte ya da tek başlarına ve-
rilmesi klinik bulgular, hasta tercihi ve lezyonların 
yerleşimi ön planda tutularak; metastaz sayısını gö-
zetmeksizin olmalıdır (GPP).

• TBRT veya destek tedavileri sağkalım beklentisi dü-
şük olan (düşük KPS, ilerleyici sistemik hastalık) has-
talarda düşünülmelidir (Orta derece öneri/B).

CNS Öneri; Yeni Tanı Almış Metastaz İçin

İyi performaslı, kontrol altında ekstrakranial hasta-
lık, tek metastaz için cerrahi ve WBRT ilk basamak teda-
vidir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

Cerrahi ve SRS ortalama yaşama katkı için önerilebi-
lir (Zayıf öneri/III). 

Kümülatif volümü 7 ml altında, multipl metastazlar 
için lokal tedavi(SRS), WBRT olmaksızın uygulanabilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III),

Rekürren Beyin Metastazlarında Öneriler

• İyi prognozlu hastalarda (genç yaş, yüksek KPS, sis-
temik hastalığı kontrol altında) erişimi kolay yerle-
şimlerde ve radyonekroz ile tümör rekürrensi ayırıcı 
tanısı gereken durumlarda (özellikle SRC sonrası), 
cerrahi tedavi önerilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
öneri/C).

• TBRT almış olan hastalarda, salvage SRC tümörün 
lokal kontrolü ve sağkalım açısından önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

• SRC almış olan hastalarda yeni metastazlar için çoklu 
seanslı SRC tedavileri, TBRT yerine tercih edilebilir 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/C).

Medikal Tedavi Önerileri EANO

• Konvansiyonel kemoterapi; küçük hücreli akciğer 
karsinomu, meme kanser gibi kemosensitif tümörler-
de, özellikle tümör boyutları küçükse öncelikli tedavi 
olarak düşünülmelidir (GPP).

• NSCLC beyin metastazı hastalarında EGFR aktivas-
yonu mutasyonları veya ALK yeniden dizilimleri 
mevcut ise, hasta belli TKI’lerinin kullanımında fay-
da görebilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/C)

• HER2+ meme kanseri olgularında, SSS metastazı var 
ise HER2 blok tedavileri düşünülmelidir (GPP).
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- Olgu serilerinin çoğunda, izlenen hastalara yeni bir 
girişim gerekmesi durumu %15-40 oranında bildiril-
miştir.

- Cerrahi tedavi ile işitmelerinin korunabileceği varsa-
yılan hastaların %70’i izlem süreci içinde bu şansları-
nı kaybederler.

- İzlem önerilecek olgularda aşağıda sıralanan durum-
ların değerlendirilmesi ve bilgilendirme önem arz et-
mektedir:

o Her iki kulak işitme düzeyi,

o Cerrahi tedavi durumunda hemen ameliyat son-
rası işitme kaybı riski,

o Yüz felci riski,

o Diğer cerrahi riskler ve ciddiyet durumları,

o Hastanın yaşam beklentisi,

o Tümör boyutu,

o NF2 olguları ve bilateral tümörü olan olgular,

• Stereotaktik Radyoterapi

- Seçilmiş hastalarda mikrocerrahi tedaviye bir seçe-
nektir.

- Tümör besleyici damarlarında tıkayıcı endarterite yol 
açarak tümör büyümesini engeller.

- Ortalama tümör volümü 1,94 cm3 olan bir çalışmada, 
GK tedavisi güvenli ve etkin bulunmuştur; hastala-
rın % 97,1’inde tümör kontrolü, %82,7’sinde tümör 
volüm azalması ve son grupta bu azalmanın %34,1 
oranında olduğu saptanmıştır (6.). 

- Mikrocerrahi ve radyocerrahi tedavilerin kıyaslaması 
belli açılardan zordur:

o Yayınlarda tümör boyutları oldukça değişkendir,

o Radyocerrahide düşük doz uygulama verileri son 
10 yıla aittir,

o Radyocerrahide temel amaç tümör büyüme kont-
rolü olduğu için, işlem sonrası çekilen grafilerdeki 
görüntülerin, tedavinin yetkinliğini mi yansıttığı 
yoksa tümörün doğal seyrinin zaten bu davranış 
mı olduğu henüz açıklığa kavuşturulmamıştır, 

2018 CNS Vestibüler Schwannoma tanı ve tedavi reh-
beri (Neurosurgery Feb 2018) temel alınarak hazırlan-
mıştır (15-20). EANS kafa tabanı grubu tarafından 2020 
yılında hazırlanmış ‘büyük vestibüler schwannomalar için 
konsensus kriterleri’ yazının sonunda özetlenmiştir (21).

■ İŞİTME İŞLEVİ İÇİN ÖNERİ ÖZET

• Sporadik vestibüler schwannoması olup işitme dere-
cesi American Academy of Otolaryngology-Head 
and Neck Surgery (AAO-HNS) class A veya Gard-
ner-Robertson işitme klasifikasyonu (GR) grade I 
saptanan hastalarda, güncel doz planlaması ile ste-
reotaktik radyocerrahi tedavisi düşünülüyorsa; uygu-
lama sonrasında işitmenin korunma oranları 2. yılda 
yüksek (%75-100), 5. yılda orta (%50-75) ve 10. yıl-
da az (25-50) olma olasılığı içindedir (Kanıt kalitesi 
düşük, Zayıf öneri). 

• Küçük ve orta boyutta sporadik vestibüler schwan-
noması olup, işitme derecesi AAO-HNS class A 
veya GR grade I saptanan hastalarda cerrahi tedavi 
düşünülüyorsa; işitmenin korunma oranları ameliyat 
sonrası akut dönemde orta (>50-75), 2. yılda orta 
(>%75-100), 5. yılda orta (>%50-75) ve 10. yılda az 
(>25-50) olasılığı içindedir (Kanıt kalitesi düşük, 
Zayıf öneri). 

• Sporadik vestibüler schwannoması olup işitme de-
recesi AAO-HNS class A veya GR grade I saptanan 
hastalarda izlem düşünülüyorsa; işitme korunma 
oranları 2. yılda yüksek (>%75-100), 5. yılda orta 
(>%50-75) olasılığı içindedir, henüz 10. yıl için veri 
yetersizdir (Kanıt kalitesi düşük, Zayıf öneri).

■ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI ÖNERİLER

• İzlem

- İleri yaş,

- Küçük boyutlu tümör (özellikle işitme iyi ise),

- Komorbidite varlığı,

- Önerilen tedaviler kabul edilmiyorsa,

- Hastanın yalnızca tümör tarafında işitme ya da gör-
mesi varsa,

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Deniz BELEN

Vestibüler Schwannomlar İçin Öneriler
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- Retrospektif çalışmalarda 65 yaş üstü ameliyat edilen 
hastalarda komorbiditeye bağlı yüksek komplikasyon 
saptanmıştır.

• Cerrahi Yaklaşımlar

o Retrosigmoid Yaklaşım

- Avantajları: 

• Hemen tüm akustik tümörler ve diğer birçok tip 
tümör için de kullanılabilir. İnternal akustik kana-
lın lateralinde yerleşen tümörler hâriç işitmenin 
hem korunması hem korunmaması durumunda 
da kullanılabilir, 

• Arka çukuru en geniş açıdan gören yaklaşımdır, 

•  İşitmenin korunması için elverişlidir, labirintin 
açılması gerekli değildir. 

- Dezavantajları: 

• Serebellum ekartasyonu veya rezeksiyonu gereke-
bilir; ödem, hematom ve enfeksiyon gelişebilir,

• BOS fistülü gelişebilir,

• Uzamış baş ağrısına yol açabilir,

• Tümör nüksü ve kalıntısı ile sıkça karşılaşılır.

o Translabirintin Yaklaşım

- Avantajları:

• Tümör ile teması olan lateral beyin sapına en iyi 
bakış açısını sağlar,

•  Serebellum ekartasyonu neredeyse yoktur,

• Fundus ve lateral internal akustik kanal tamamıy-
la ortaya konulabilir, fasial sinir tümör tarafından 
baskılandığı noktada ayırt edilip daha iyi koruna-
bilir,

• BOS fistül gelişimi daha azdır,

• Fasial sinirin hasar görmesi durumunda primer 
anastomoz veya interpozisyon grefti ile onarım 
şansı vardır, 

•  Fasial sinir korunması daha yüksek orandadır.

 - Dezavantajları:

• İşitmenin korunması neredeyse olanaksızdır,

• İnferior serebellopontin açı, temporal kemik ve 
porus akustikus, retrosigmoid yaklaşımdaki ka-
dar iyi görülemez,

o Radyocerrahinin ikincil bir tümör oluşumuna yol 
açma riski ile ilgili net bir veri yoktur.

- Radyocerrahinin avantajları:

o Kısa yatış süresi,

o Düşük tedavi gideri,

o Çalışma yaşamına hızlı dönüş,

o Erken dönemde düşük morbidite ve mortalite.

- Radyocerrahinin dezavantajları:

o Düzenli izlem ve sık görüntüleme (sonuçta tedavi 
gideri cerrahi ile eşitlenmektedir),

o Tümörü yok etmez, tümör büyümeye devam ede-
bilir ve bazen cerrahi gerekebilir,

o Trigeminal sinir hasar riski yüksektir,

o İkincil tümör oluşum riski net olarak bilinmese 
de, 30 yıl için 1000 hastada 1 kişi olarak tahmin 
edilmektedir, 

o Uzun süreli izlemde dengesizliğe yol açabilir.

Tümünde kanıt düzeyleri düşük ya da yeterli kanıt 
yoktur.

- Fraksiyone Stereotaktik Radyoterapi: Etkin bir tü-
mör büyüme kontrolü sağlar, ancak hidrosefaliye yol 
açma riski de taşır. Bu nedenle hastalar, özellikle 4. 
ventriküle bası yapan büyük tümörü olanlar yakın 
izlenmelidir. Bu tedavi yöntemi, büyüyen tümörler-
de ve hidrosefali gelişme riski lezyonun çapı 2 cm’ye 
ulaşmadan daha düşük olduğu durumda önerilir.

- Stereotaktik radyocerrahi ve fraksiyone stereotaktik 
radyoterapi işitmeyi en azından kısa dönem için ko-
ruyabilir. İşitmenin korunması tümör boyutu, yer-
leşimi ve uygulanan doz miktarı gibi birçok etkenle 
ilişkilidir. İşitmenin korunması amacıyla genelde 
%50 izodoz sınırı gözetilerek, 12-13 Gy uygulanmak-
tadır. Her iki tedaviden sonra tümörde görülebilen 
volüm artışı işitme kötüleşmesine yol açabilir. 

• Cerrahi Çıkarım

- Cerrahi, hâlen sorunu kökten çözebilen tek girişim-
dir,

- Değişik cerrahi yaklaşım yöntemleri vardır,

- Gözlemsel prospektif bir çalışmaya göre genelde 65 
yaş altı, orta/büyük boyutlu ve büyüyen lezyonlu, ağır 
işitme kaybı ve şiddetli baş ağrısı olan hastaların cer-
rahi ile tedavi edildiği görülmektedir (9), 
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- Elektronistagmografi (ENG): Kalorik test ile ENG’de 
anormal yanıt alınması işitmenin korunma olasılı-
ğının artmış olduğunu gösterir zira ENG superior 
vestibüler sinir tarafından inerve edilen horizontal 
semisirküler kanalı test eder. Normal ENG yanıtında 
superior vestibüler sinirin normal olduğunu söyle-
mek zordur. Testin normal olduğu durumda tümör 
kohlear sinire doğrudan komşu olan inferior vestibü-
ler sinirden köken almış olmalıdır ve cerrahi çıkarım 
ile kohlear sinirin hasarlanma veya beslenmesinin 
bozulma olasılığı yüksektir. İnferior vestibüler sinir 
etkilenmiş ise uyarılmış vestibüler miyojenik potansi-
yel (UVMP) bozulur. Sonuç olarak; bozulmuş UVMP 
ve kalorik test ile normal ENG elde edilmesi duru-
munda işitmenin korunmasının çok az bir olasılık 
olduğu söylenebilir. 

- Tümör Boyutu: Lezyon büyüdükçe işitmenin ko-
runması güçleşir. İntrakanaliküler lezyonlara oranla 
1,5-2 cm çapa ulaşmış tümörlerde işitme korunması 
daha zordur. Bu nedenle bazı cerrahlar işitmenin ko-
runmasını küçük tümörlerle sınırlarken, daha büyük 
lezyonlarda yalnızca fasial siniri korumak amacıyla 
translabirintin yaklaşım önerir.

- Tümör Yerleşimi: Lezyon kanalın lateralinde yer-
leşmiş ve işitmenin korunması amaçlanıyorsa, orta 
çukur yaklaşımı daha uygundur. Lezyon medialde 
yerleşmiş ise retrosigmoid yaklaşım da kullanılabilir. 
Bazı cerrahlar orta çukur yaklaşımını serebellopon-
tin sisterne 0,5-1 cm’ye kadar uzamış lezyonlar için 
de tercih etmektedir, bu durumda superor petrozal 
sinüsün kesilmesi gereklidir. 

Lezyonun büyük kısmının internal akustik kana-
lın medialinde yerleştiği ve işitmenin korunmasının da 
amaçlandığı durumda retrosigmoid yaklaşım daha uy-
gundur. Tümör inferiora uzanım gösteriyorsa alt kraniyal 
sinirlere daha iyi hâkim olabilmek için de retrosigmoid 
yaklaşım tercih edilmelidir. Büyük lezyonlarda retrosig-
moid ve translabirintin yaklaşım kombine edilebilir. 

- Anatomik İlişkiler: Sıralanan anatomik varyasyonlar 
translabirintin yaklaşımı güçleştirir veya bazen ola-
naksız kılar:

o Yüksek seyirli jugüler bulb: Bazı olgularda jugü-
ler bulb internal akustik kanal düzeyinin üstünde 
seyreder,

o Anterior yerleşimli sigmoid sinüs: Bazı olgularda 
sigmoid sinüs ile eksternal akustik kanal arası me-
safe birkaç mm kadar olabilmektedir. Bu durum-
da fasial sinirin ve sinüsün korunması zor olabilir,

• Karından yağ grefti almak gerekir,

• Sigmoid sinüs hasarlanma riski daha yüksektir, 
burada kanama kontrolü zordur. Eğer dominant 
sinüs zarar görmüşse KİBAS ve venöz infarkt geli-
şebilir,

• Yüksek jugüler bulb varsa cerrahi alan daralabilir, 
bu darlık bazen başka yaklaşıma dönmeyi gerek-
tirebilir. 

o Orta Çukur Yaklaşımı

- Avantajları:

• İşitmeyi koruyarak internal akustik kanalın late-
ral 1/3’üne hâkim olabilen tek yaklaşımdır,

• Ekstradural yaklaşımdır.

- Dezavantajları:

• Fasiyal sinir genelde lezyonun anterior superio-
runda seyrettiği için doğrudan karşılaşılır ve ya-
ralanma riski yüksektir, 

• Yaşlılarda dura kemiğe daha çok yapıştığı için bu 
olgularda dura hasarı ortaya çıkabilir,

• Arka çukura çok sınırlı bir bakış açısına sahiptir,

• Teknik olarak zordur,

• Temporal kas hasarı nedeniyle bazı olgularda tris-
mus gelişebilir,

• Temporal lob ekarte edildiği için hasarlanabilir.

■ CERRAHİ YAKLAŞIM SEÇİMİ

- İşitme düzeyi: Hastanın anlamlı bir işitmesi yoksa 
cerrahın deneyimi/tercihine göre translabirintin ya 
da retrosigmoid yaklaşım tercih edilebilir. Anlamlı 
işitmenin değerlendirilmesi klinikler arasında değiş-
kenlik göstermektedir; sıklıkla 50/50 kuralı geçerli-
dir. Bu kurala göre eğer kişinin pür ses tonu işitme 
ortalaması 50 dB’den yüksek ve konuşma diskrimi-
nasyonu %50’den az ise işlevsel bir işitmeye sahip ol-
madığı kabul edilir. Bazı klinikler bu düzeyleri pür 
ses tonu için 30dB altı ve konuşma diskriminasyonu 
için %70 üstü olarak ele almaktadır.

- Beyin Sapı İşitme Potansiyelleri (BSİP): Ameliyat 
öncesi normal BSİP işitmenin korunabileceğini ön-
görür. Dalgalarda belirgin bozulma ya da I-III ve I-V 
dalgaları arasındaki gecikme işitmenin korunması-
nın zor olacağını gösterir.
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İzlem

o Kontrol MRG’nin 6-12. ayda yapılması uygundur.

o Tümörün total çıkarıldığı düşünülüyorsa kontrol 
MRG 5 ve 10 yıl sonra istenebilir.

o Onuncu yılda bulgular normalse hastanın yakınması 
olmadığı sürece başka tetkike gerek yoktur.

o Postoperatif MRG cerrahi sahayı daha iyi değerlen-
dirmek için yağ baskılı çekilmelidir. 

Komplikasyonlar

o Arteriyel hasar: Nadiren AİKA ya da PİKA yaralan-
ması meydana gelebilir. AİKA hasarında hastadan 
hastaya değişebilen ve ağır defisitten normal bulgu-
lara kadara yayılabilen belirtiler ortaya çıkabilir,

o AİKA’nın dalı labirintin arter hasarında fasial sinir 
paralizisi gelişebilir,

o AİKA’nın kohlear dalları hasarında işitme kaybı geli-
şebilir,

o Sigmoid sinüs, superior petrozal ven (Dandy veni) 
ve Labbé veni hasarında ilgili sinir dokusunda venöz 
ödem ortaya çıkabilir. Tüm venöz yapılar olabildiğin-
ce korunmalıdır,

o İlk 24 saatte ani nörolojik bozulma ameliyat bölgesin-
de kanamayı akla getirmeli ve zaman geçirmeden BT 
çektirilerek acil girişim düşünülmelidir. Bozulma çok 
akut ise BT faslı atlanarak hasta doğrudan ameliyata 
alınabilir. Hatta, hasta ani olarak deserebre pozisyona 
gelmiş ise , ameliyathaneye indirilmeden önce, insiz-
yonu yatak başında bile açılabilir.

Serebellum Hasarı

o Ekartasyona bağlı arterial veya venöz hasar ortaya çı-
kabilir, 

o Antiödem tedavi gerekebilir. Hiperventilasyon, ste-
roid ve ozmotik tedavi uygulanabilir, 

o Tıbbi tedavi yetersiz kalırsa cerrahi ile etkilenen do-
kuların çıkarılması gerekebilir. 

Fasial Paralizi

o Bazı olgularda kaçınılmazdır, zira lezyon incelmiş 
fasial sinire çok yapışıktır. Bazen tümör siniri tan-
mamıyla çevreler ve tümörün total çıkarılması siniri 
yaralamadan olanaklı değildir. 

o Fasial sinir hasarında gözün korunması önem taşır. 
Yapay göz yaşı kullanımı ve göz kapaması gereklidir. 

o Kapanmış sklerotik mastoid: Tümörü çıkara-
bilmek için uygun bir alan oluşturmak zorlaşır. 
Çoğu kez supüratif orta kulak iltihabı sonucu ge-
liştiği için kontrendikasyon oluşturur,

o Karşı taraf sinüste akım azlığı ya da olmaması: 
Önceki cerrahi girişim, travma, doğumsal yokluk 
gibi nedenlerle karşı tarafta belirgin sinüs akım 
azalması veya akım olmaması durumunda lezyon 
tarafında sinüsü korumak için retrosigmoid yak-
laşım daha uygundur. 

- Cerrahın Tercihi: Bazı cerrahlar belli bir yaklaşım-
da kendilerini diğerlerine oranla daha rahat hisseder. 
Genellikle pratikte bu tercihler geçerlidir. Ancak işit-
menin korunması önem arz ediyorsa ve cerrah bunu 
sağlayacak deneyime sahip değilse hastayı daha uy-
gun bir merkeze sevk etmelidir. 

- Hastanın Tercihi: Cerrahın kendini rahat hisset-
mesinin karşısında olsa bile hastanın tercihi dikkate 
alınmak zorundadır. Bazı hastalar, hekimin işlevsel 
olmadığını bildirdiği mevcut işitmesinin bile uzun 
süre devam etmesi konusunda ısrarcı olabilir. Diğer 
taraftan, bazı hastalar da işlevsel işitmeleri olmasına 
rağmen işitme sinirinin feda edilmesini tercih edebi-
lir. Bazı hastalar ise kozmetik nedenlerle cilt insizyo-
nu konusunda tercihte bulunabilir.

İntraoperatif Değerlendirmeler

o Translabirintin Yaklaşım: Üç yaklaşım içinde en 
kullanışlı olanıdır. Temel dezavantajı membranöz la-
birintin hasarlanması sonucu gelişebilen ağır işitme 
kaybıdır. Genelde, büyük lezyonlar da dâhil olmak 
üzere akustik nöromalar bu yol ile çıkarılabilir. Ay-
rıca, internal akustik kanal fundusunda vertikal krest 
(Bill’s bar) fasial siniri superior vestibüler sinirden 
ayırmak için doğal bir diseksiyon planı oluşturur. 

o Retrosigmoid Yaklaşım: Tümör iyi görüntülenir an-
cak VII ve VIII. sinirler genellikle lezyonun anteri-
orunda yerleştiğinden tümör iyice küçültülmeden 
görülemezler. 

o Orta Çukur Yaklaşımı: Sıklıkla kanal içi lezyonlar 
için kullanılır. 

Postoperatif Değerlendirmeler

o KİBAS veya kanama gelişmesi olasılığına karşı erken 
dönemde hasta yoğun bakımda izlenmelidir. 

o Vestibüler rehabilitasyon postoperatif birinci gün 
başlanabilir ve hastanede kalındığı sürece günaşırı 
devam edebilir. 
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çer. Geri kalan kısmında ise değişmeden kalır. Yine, 
olguların %30-50’sinde ameliyat öncesi olmayan tin-
nitus çıkarım sonrasında başlar, ancak çoğunluğu 
kötüleşmeden geçer. Genç yaş grubu, ameliyat öncesi 
işlevsel işitmesi olan ve kalıntı tümör bırakılan hasta-
larda daha çok görüldüğü bildirilmiştir.

o Rekürrens/Kalıntı tümör: Cerrahi çıkarım sonrası 
rekürrens nadir rapor edilen bir durumdur; %5’den 
azdır. Çoğunluğu retrosigmoid yaklaşım sonrası gö-
rülür. İnternal akustik kanalın lateralinde görüleme-
yen noktada tümörün bırakılmasına bağlıdır. 

Tümör yatağında gelişen inflamasyon aylar ve yıllar 
boyunca sürebilir ve MR görüntülerinde kontrast tuta-
bilir. Bu nedenle rekürrens ayırt edilemeyebilir. Tümör 
genellikle küresel inflamasyon ise çizgisel kontrastlanma 
gösterir. Bu nedenle arka arkaya sık MR kontrolü gere-
kebilir. Tümör lojuna yağ konulmuş ise yağ baskılı MR 
teknikleri gerekir. Hastalar rekürrens olasılığına karşı 10. 
yıla kadar izlenmelidir.

o Fasial sinir işlevi: Fasial sinir monitörizasyonun kul-
lanıma girmesiyle birlikte cerrahi sonrası fasial sinir 
işlev bozukluğu daha az görülmektedir. Yine de, fasi-
al sinirin işlev durumu tümörün büyüklüğü ile doğ-
rudan ilişkilidir; tümör 1,5 cm’den küçükse olguların 
%90’ından fazlasında iyi bir işlev korunması (Hou-
se-Brackmann Gr I-II) sağlanır. Tümör büyüklüğüne 
ek olarak ameliyat öncesi elektrofizyolojik testler iş-
lev korunması hakkında bir bilgi verebilir. 

Ameliyat sonrası fasial sinir işlev bozukluğu geç dö-
nemde de ortaya çıkabilir, bazı durumlarda saatler son-
ra bazılarında ise haftalar sonra görülebilir. Geç ortaya 
çıkma durumu %10-30 oranında bildirilmiştir. Bunun 
nedeni tam olarak bilinmemektedir; vazospazma bağlı 
iskemi, vasküler yaralanma, gerilme, ödem ve hatta viral 
bir enfeksiyonun aktivasyonu gibi etkenler öne sürül-
müştür. Geç ortaya çıkan fasial sinir işlev bozukluğunu 
ise tümör büyüklüğü ile bir ilişkisi saptanmamıştır. Ste-
roid kullanımının yararı kanıtlanamamıştır.

Ağır fasial sinir işlev kaybı olan hastalarda 1 yıla ka-
dar olan sürede ama olanaklıysa daha erken bir zamanda 
renervasyon işlemi gereklidir. 

o İşitme sonuçları: Son yıllarda işitmenin korunması 
daha olası hâle gelmiştir. Uygun seçilmiş hastaların 
%30-80’inde işitme korunabilmektedir. Uzun dönem 
için işitmenin korunmasında cerrahi GK tedavisine 
göre daha üstündür. 

Cerrahi verilerin tümünün kanıt düzeyi düşük ya 
da yeterli kanıt ile desteklenmemiştir. 

Tarsorafi son çare olarak düşünülmelidir. Ek olarak 
V. sinir hasarı varsa bu durumda tarsorafi düşünül-
melidir. 

BOS Fistülü

o Ameliyat sonrası erken dönemde BOS emiliminde 
bozulma gelişmesi sonucu geçici hidrosefali ortaya 
çıkabilir. Genellikle şant operasyonu gerekmez ve 
birkaç haftada düzelir. Gerekirse boşaltıcı LP uygula-
nabilir. 

o Ameliyat sonrası bakteriyel menenjit %1 oranında 
bildirilmiştir ve iki formda ortaya çıkabilir. Akut ola-
nı postoperatif 24-36 saatler içinde görülür veya ikin-
ci durumda birkaç hafta sonra başlayabilir. Çok hızlı 
ilerleyebilir, hastayı birkaç saat içinde komaya soka-
bilir. Ateş, baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bozulması 
uyarıcı belirtilerdir. Menenjit şüphesi durumunda BT 
ile değerlendirildikten sonra zaman geçirilmeden LP 
yapılmalıdır. BOS sonuçları negatif gelse bile hasta 
hidrosefali gelişme riski göz önüne alınarak yakın iz-
leme alınmalı ve gerekirse LP yinelenmelidir. 

o Olgularda %7-70 oranında aseptik menenjit durumu 
bildirilmiştir. Baş ağrısı, ense sertliği, ateş ve BOS ba-
sıncı yüksekliği bu durumda da eşlik edebilir. BOS 
kültürü negatiftir ve BOS şekeri normal düzeydedir. 
Genellikle kortikosteroidler tedavide etkilidir, belirti-
ler birkaç saat içinde düzelir. 

o Östaki borusu yoluyla BOS kaçağı, olguların 
%2-20’sinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle translabi-
rintin ve retrosigmoid yaklaşımlarda görülür. 

o BOS kaçağı 12-24 saatten uzun sürerse LP, lomber 
drenaj veya şant seçenekleri gündeme gelir. Lomber 
drenaj enfeksiyon olasılığına karşı 5 günden fazla tu-
tulmamalı, değiştirilmelidir. 

o Alınan tüm önlemlere rağmen fistül devam ediyorsa 
yara yeniden açılarak dura onarımı yapılmalıdır.

o Retrosigmoid yaklaşım uzun süren sonrası baş ağrısı 
yakınması sık karşılaşılır. Önlem için kemik talaşın 
BOS dolaşımına karışmamasına dikkat edilmelidir ve 
kemik defekti gerekirse yapay kemikle kapatılmalıdır. 
İkinci noktada kasların duraya yapışması önlenmiş 
olur. Başağrısı yine de devam ediyorsa yüksek doz 
steroidsiz antiinflamatuar ilaç ve agresif fizik tedavi 
başlanabilir. 

■ PROGNOZ ve SONUÇ

o Tinnitus: Tümör çıkarımı sonrasında hastaların yal-
nızca %6-20’sinde tinnitus daha kötüleşir. Hastaların 
%25-60’ında ise tinnitus ya azalır ya da tamamen ge-
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■ REHABİLİTASYON

o İşitme: Yaşam kalitesi ile yakından ilişkilidir. İşitme 
kaybında CROS (contralateral routing of signals) ya 
da BAHA (bone anchored hearing aid) uygulanabilir. 
Sonuncusu, kalvariuma yerleştirilen bir titanyum ses 
ileticisi aracılığı ile karşı tarafa kemik iletimi yapan 
bir sistemdir. Bilateral tümörü olan NF2 hastalarında 
iki tarafta da işitme kaybı ağır olur, bu olgulara trans-
labirintin yaklaşımla oditör beyin sapı implantı yar-
dımcı olabilir. 

2020 yılında EANS kafa tabanı cerrahisi grubu, bü-
yük vestibüler schwannomlarla ilgili konsensus metni 
yayınlamıştır (21). Burada özetle:

1. Preoperatif yararlı işitme varsa, işitme sonuçları tartı-
şılmalıdır,

2. Preoperatif ve postoperatif işitme ve fasial fonksiyon 
kaydedilmelidir,

3. Vestibülokohlear semptomları olanlarda odiometri-
de anormallik gözlendiğinde kranial MR yapılmalı-
dır,

4. Vestibüler schwannom tedavisinde amaç, onkolojik 
kontrol kadar hayat kalitesinin de korunması olma-
lıdır,

5. Cerrahide mümkünse fasial ve kohlear korunmalıdır,

6. Total, subtotal veya subtotal ile birlikte radyocerrahi-
nin üstünlükleri açısından yeterli kanıt yoktur,

7. Eğer subtotal rezeksiyon yapılmışsa, radyocerrahi 3-6 
ay sonra verilebilir,

8. Büyük schwannomlarda tek başına radyocerrahi 
önerilmez,

9. Tedavi sonrası hasta takip sürelerine total, subtotal 
rezeksiyon ya da radyocerrahiyi takiben, hasta kliniği 
ve rezidü miktarına göre karar verilir. 
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• İnkomplet rezeksiyon yapılan Grade 1 ependimoma-
larda gözlem ya da radyoterapi önerilebilir.

• İnkomplet rezeksiyon yapılan Grade 1,2,3 ependimo-
malada radyoterapi önerilir.

Grade 2-3 Ependimom Yetişkinler İçin Öneriler 
(EANO, 2018)

• Histolojik tanı olarak ependimom almış bir hastada 
mümkünse gross total rezeksiyon yapılmalı. Eğer 
postoperatif morbidite ön görülüyorsa preoperatif 
cerrahi konseyde hastalar değerlendirilmeli (Kanıt 
düzeyi orta/2, Orta derece öneri/B).

• Rezeksiyonun sınırlarını belirlemek için postoperatif 
MR çekilmelidir. (Kanıt yok, İyi klinik uygulamala-
rı/GPP).

• İlk ameliyat sonrası cerrahi rezeksiyon yeterli değil-
se, ikinci bir ameliyat önerilebilir (Kanıt düzeyi dü-
şük/3, Zayıf öneri/C).

• Beyin omurilik sıvısı ile ependimomanın yayılma 
riski olduğu için, BOS sitolojisi ve kraniospinal MR 
postoperatif çalışılmalıdır (2-3 haftadan erken olma-
yacak şekilde) (Kanıt düzeyi yok, İyi klinik uygula-
maları/GPP).

• Grade 3 anaplastik astrositomlarda, 60 Gy’ye kadar 
radyoterapi dozları postoperatif dönemde rezeksi-
yondan bağımsız olarak verilmelidir (Kanıt düzeyi 
orta/2, Orta derece öneri/B).

• Grade 2 astrositomlarda, 54-59.4 Gy’ye kadar radyo-
terapi dozları postoperatif dönemde inkomplet re-
zeksiyon sonrası verilmelidir (Kanıt düzeyi düşük/3, 
Zayıf öneri/C).

• Kraniospinal yayılım gösteren ependimomlarda 36 
Gy radyoterapi verilmelidir. Bu doz 45-54 Gy’ye fokal 
lezyonlarda çıkarılabilir (Kanıt düzeyi çok düşük/4, 
Zayıf öneri/GPP).

• Nüks etme riskleri fazla olduğu için ependimom ne-
deniyle opere edilen hastalar kontrastlı MR ile uzun 
süreli takip edilmelidir (Kanıt yok, İyi klinik uygu-
lamaları/GPP).

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘ependymo-
ma’, ‘intraventricular tumors’ anahtar kelimeleriyle ara-
ma yapılmıştır. Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji 
içeren rehberler, daha önceden farklı dernek ve kuru-
luşlar tarafından hazırlanmış rehberler sınıflandırılarak 
aşağıdaki 2 rehber ön plana çıkmıştır.

1. London Cancer Neuro-oncology Guidelines 2014

2. EANO guidelines for the diagnosis and treatment of 
ependymal tumors. 2018

En güncel rehber olması nedeniyle EANO önerileri 
temel alınarak, diğer rehber önerileri de verilmiştir.

■ EPENDİMOMA ALT TİPLERİ

Grade 1 Ependimoma (subependimoma, miksopapil-
ler ependimoma)

Grade 2 Ependimoma (selüler, papiller, tanisitik, şeffaf 
hücreli)

Grade 3 Ependimoma (anaplastik)

■ EPİDEMİYOLOJİ

• Görülme sıklığı Primer beyin tümörleri içinde %1,8, 
gliomaların da toplamda %6.8 ini oluşturur.

• Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. (3:1)

• 5 yıllık survival %83,4, 10 yıllık survival %79,1 dir.

• Sıklıkla çocuklarda infratentorial olarak görülür. 
Supratentorial ya da spinal kordda da görülebilir. 

• Yetişkinlerin 2/3’ünde spinal kordda görülürken, ço-
cukların 2/3’ünde posterior fossada yerleşir.

■ TEDAVİ ALGORİTMALARI (LONDON 
CANCER GUIDELINES 2014)

• Komplet rezeksiyon yapılan Grade 1 ve Grade 2 
ependimomalarda ek tedavi gerekmez, takip önerilir.

• Komplet rezeksiyon yapılan Grade 3 ependimoma-
larda radyoterapi önerilir.

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Uğur Kemal GÜNDÜZ

Ependimomalar İçin Öneriler



142

Beyin Tümör Rehberleri
Ependimomalar İçin Öneriler

• Rekürrens olan hastalar artık fokal tedavilere yanıtsız 
olarak kabul edilmeli, kemoterapi daha garanti bir te-
davi yolu olarak özellikle genel durumu daha iyi olan 
hastalarda denenmelidir (Kanıt düzeyi düşük/3, Za-
yıf öneri/C).

• Erişkinlerde etkili kemoterapötik ajan bulunamaz ise 
deneysel yöntemler denebilir (Kanıt düzeyi çok dü-
şük/4, İyi klinik uygulamaları).

• Çocuklarda kemoterapötik ajan seçilirken daha ön-
ceki deneyimlere göre seçilmeli veya deneysel teda-
vilere yönlendirilmeli (Kanıt düzeyi yok, İyi klinik 
uygulamaları).

Spinal Kord Ependimoma Önerileri (EANO,2018)

• Spinal Ependimomalarda gross total rezeksiyon te-
mel amaç olmalıdır (Kanıt düzeyi orta/2, Orta de-
rece öneri/B).

• Postoperatif MR rezeksiyon sınırlarını göstermek 
için gereklidir (Kanıt yok, İyi klinik uygulamaları).

• Beyin omurilik sıvısı ile ependimomanın yayılma 
riski olduğu için BOS sitolojisi ve kraniospinal MR 
postoperatif çalışılmalıdır (2-3 haftadan erken olma-
yacak şekilde) (Kanıt düzeyi yok, İyi klinik uygula-
maları).

• Grade 3 anaplastik ependimomlarda, 45-54 Gy’ye ka-
dar radyoterapi dozları postoperatif dönemde rezek-
siyondan bağımsız olarak verilmelidir (Kanıt düzeyi 
orta/2, Orta derece öneri/B).

• Grade 2 ependimomlarda operasyon sonrası bekle ve 
gör stratejisi izlenmelidir (Kanıt düzeyi düşük/3, Za-
yıf öneri/C).

• Grade 2 ependimom inkomplet cerrahisi sonrası fokal 
lezyonlarda postoperatif lokal radyoterapi(45-54 Gy) 
uygulanmalıdır (Kanıt düzeyi orta/2, Orta derece 
öneri/B).

• Nüks etme riskleri fazla olduğu için ependimom ne-
deniyle opere edilen hastalar kontrastlı MR ile uzun 
süreli takip edilmelidir (Kanıt yok, İyi klinik uygu-
lamaları).

Grade 1 Miksopapiller Ependimom İçin Tedavi 
Önerileri (EANO,2018)

• Ependimomalarda gross total rezeksiyon temel amaç 
olmalıdır. (Kanıt düzeyi orta/2, Orta derece öne-
ri/B).

• Postoperatif MR rezeksiyon sınırlarını göstermek 
için gereklidir (Kanıt yok, İyi klinik uygulamaları).

Grade 2-3 Ependimom Pediatrik Hastalar İçin 
Öneriler (EANO,2018)

• Histolojik tanı olarak ependimom almış bir hastada 
mümkünse gross total rezeksiyon yapılmalı. Eğer 
postoperatif morbidite ön görülüyorsa preoperatif 
cerrahi konseyde hastalar değerlendirilmeli (Kanıt 
düzeyi orta/2, Orta derece öneri/B).

• Rezeksiyonun sınırlarını belirlemek için postoperatif 
MR çekilmelidir (Kanıt yok, İyi klinik uygulamala-
rı/GPP).

• İlk ameliyat sonrası cerrahi rezeksiyon yeterli değilse, 
ikinci bir ameliyat önerilebilir (Kanıt düzeyi orta/2, 
Orta derece öneri/B).

• Beyin omurilik sıvısı ile ependimomanın yayılma 
riski olduğu için BOS sitolojisi ve kraniospinal MR 
postoperatif çalışılmalıdır (2-3 haftadan erken olma-
yacak şekilde) (Kanıt yok, İyi klinik uygulamaları).

• 18 aydan büyük çocuklarda operasyon sonrası 59.4 
Gy’ye kadar radyoterapi verilebilir (Kanıt düzeyi 
orta/2, Orta derece öneri/B).

• Nörolojik defisitleri olan ve 12- 18 ay arası veya daha 
büyük çocuklarda operasyon sonrası 54 Gy’ye kadar 
radyoterapi verilebilir (Kanıt düzeyi orta/2, orta de-
rece öneri/B).

• 12 aydan küçük çocuklarda tek başına kemoterapi ve-
rilebilir. 18 aydan küçük çocuklarda tek başına kemo-
terapi bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir (Kanıt 
düzeyi düşük/3, Zayıf öneri/C).

• Kraniospinal yayılım gösteren ependimomlarda has-
tanın yaşı ile ilişkili olarak gerekli radyoterapi dozu 
verilebilir (Kanıt düzeyi çok düşük/4, İyi klinik uy-
gulamaları).

• Nüks riskleri fazla olduğu için ependimom nedeniyle 
opere edilen hastalar kontrastlı MR ile uzun süreli ta-
kip edilmelidir (Kanıt yok, İyi klinik uygulamaları).

* Radyoterapi alan çocuklarda seri kognitif ve endok-
rin fonksiyonlar mümkün olduğunca takip edilmeli-
dir (Kanıt yok, İyi klinik uygulamaları).

Rekürren Ependimoma İçin Öneriler (EANO,2018)

• Rekürrens olduğu düşünülen tümörlerde mümkünse 
tekrar operasyon veya tekrar radyoterapi verilmelidir. 
Ancak ilk operasyonda inkomplet rezeksiyon yapılan 
hastalarda tekrar inkomplet rezeksiyon yapılma ihti-
mali göz önünde bulundurulmalı ve cerrahi dikkatli 
yapılmalıdır (Kanıt düzeyi düşük/3, Zayıf öneri/C).
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• Beyin omurilik sıvısı ile ependimomanın yayılma 
riski olduğu için BOS sitolojisi ve kraniospinal MR 
postoperatif çalışılmalıdır (2-3 haftadan erken olma-
yacak şekilde) (Kanıt yok, İyi klinik uygulamaları).

• Inkomplet rezeksiyon yapılanlarda, en az 50 Gy rad-
yoterapi dozları postoperatif dönemde verilmelidir 
(Kanıt düzeyi orta/2, Orta derece öneri/B).

• Rekürrens olduğu düşünülen tümörlerde mümkünse 
tekrar operasyon veya tekrar radyoterapi verilmelidir 
(Kanıt düzeyi düşük/3, Zayıf öneri/C).

• Nüks etme riskleri fazla olduğu için ependimom ne-
deniyle opere edilen hastalar kontrastlı MR ile uzun 
süreli takip edilmelidir (Kanıt yok, İyi klinik uygu-
lamaları).

Radyolojik Tanı Koyma Yöntemleri

• Kontrastlı MR tanı koymada ilk kullanılan görüntü-
leme tekniğidir. 

• Bilgisayarlı görüntüleme, daha çok kalsifikasyonları 
göstereceği için subependimomaların ayırıcı tanısın-
da faydalı olabilir. 

• Difuzyon ağırlıklı görüntülemeler yapılarak pilositik 
astrositom, medulloblastom gibi diğer posterior fossa 
kitleleri ile ayırıcı tanı yapılabilir.

• MR spektroskopide artmış kolin ve azalmış N-aseti-
laspartat seviyeleri ependimom lehine olabilir. 

• Spinal ependimomlarda kist formasyonu, T2’de hi-
pointens görünüm ve hemosiderin halkası (eritrosit 
yıkımına bağlı olarak) ependimom lehinedir. Sıklıkla 
siringomyeli eşlik eder.

Nöropatolojik Tanı Yöntemleri

Hematoksilen-Eozin ve alkain mavisi genel olarak 
kullanılır. Alkain mavisi daha çok mukoid değişiklikleri 
göstermek için kullanılırken periodik asit Schiff boyası 
glukojeni gösterir. İmmünohistokimyasal olarak glial 
fibriler asidik protein pozitif, s100 proteini pozitif ancak 
OLIG2 negatif olarak boyanır. Noktasal perinükleer ve 
epitelial membran antijeninin yüzük benzeri sitoplazmik 
immünaktivite göstermesi ependimoma spesifik boyan-
ma şeklidir.
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■ TANI

� PSSSL tanı ve takibinde kontrastlı MRI, T1 ve FLA-
İR ağırlıklı sekanslar kullanılır. Difüzyon, perfüzyon 
MRG’leri ve F-FDG PET özgüllüğü yetersiz olduğu 
için tanıda kullanılmaz, ayırıcı tanıda kullanılabilir 
(GPP).

� PSSSL da tedaviye başlamadan önce kesinlikle histo-
patolojik tanı konulmalıdır. Lenfoma şüphesi olan ol-
gularda stereotaksik ya da navigasyon eşliğinde iğne 
biyopsi yapılabilir (GPP).

� Biyopsiden önce, klinik olarak engel yoksa, tanıya 
engel olacağı için steroid kesilmelidir. Steroid kulla-
nan hastalarda biyopsi sonucu tanımlayıcı olmadığı 
zaman, seri MRG’ler ile yakın ve dikkatli takip yapıl-
malıdır. Lezyonda büyüme saptandığı zaman biyopsi 
tekrarlanmalıdır (GPP).

� Lenfoma tanısı WHO sınıflamasına göre konulur. 
Bu nedenle immünohistokimyasal çalışmalar yapı-
lır. Kullanılan markerlar, pan B hücre markerlarıdır 
(CD19, CD20, PAX5, BCL 6, MUM1, IRF4 ve CD10) 
(GPP).

Tarama yöntemi olarak Medline arama motoru kul-
lanılmış, ‘evidence-based recommendation’, ‘guidelines’ 
kelimeleri ile birlikte ‘primary CNS lymphoma’ anahtar 
kelimesi ile arama yapılmıştır. Bulunan rehberler içinden 
European Association of Neuro-Oncology derneğinin 
2015 yılında yayınladığı rehber temel olarak seçilmiş-
tir(1). 

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır. 

Primer SSS lenfoma yönetimi, hastalığın karmaşık-
lığı ve kontrollü çalışmaların azlığı nedeniyle nöro-on-
kolojideki en tartışmalı konulardan biridir (1). Primer 
SSS lenfomaları (PSSL), sistemik lenfoma olmadan be-
yin, gözler, leptomeningsler veya omurilik ile sınırlı olan 
diffüz büyük B hücreli tipi olan lenfomalardır. PSSL tüm 
lenfomaların %1’ini, tüm ekstranodal lenfomaların %4-
6’sını ve tüm SSS tümörlerinin yaklaşık % 3’ünü oluştur-
duğu tahmin edilmektedir (2). 

Optimum tedavi önerileri esas olarak retrospektif 
seriler veya faz 2 çalışmaları temel alınarak düzenlen-
miştir. PSSL için yalnızca üç tamamlanmış randomize 
çalışma mevcuttur: biri faz 3, ikisi faz 2 çalışmadır (3,4)

Temel kaynak olarak seçilen rehberde, tavsiye sevi-
yelerini belirlemek için aşağıdaki kriterler kullanılmıştır: 

Seviye A, en az bir sınıf I çalışma veya iki tutarlı sınıf 
IIa çalışma; 

Seviye B en az bir sınıf IIa çalışma veya birkaç sınıf 
IIb ve III çalışma; 

Seviye C en az iki tutarlı sınıf III çalışma. 

Patoloji, genetik, klinik özellikler ve nörogörüntüle-
me gözden geçirilmiş ancak derecelendirilme yapılma-
mıştır. 

A – C düzeylerinde tavsiyeleri kategorize etmek için 
yeterli kanıt olmadığında, tüm üyeler tarafından kabul 
edilen tavsiye iyi bir uygulama noktası (good practice 
point-GPP) olarak belirlenmiştir.

(1) Khê Hoang-Xuan, Eric Bessell, Jacoline Bromberg 
et al. ‘Diagnosis and treatment of primary CNS ly-
mphoma in immunocompetent patients: guidelines 
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�  Klinik pratikte nöropsikiyatrik değerlendirmelerin 
de hasta takibinde önemli bir yeri vardır (GPP).

(1) The International Primary CNS Lymphoma Collabo-
rative Group criteria 2005

■ CERRAHİ

� Büyük kitlelerde ve beyin herniasyonunun akut ola-
rak görüldüğü durumlarda; intrakranial basıncı hızla 
düşürmek için cerrahi rezeksiyon yapılabilir (GPP).

� PSSSL şüphesi olan tek ve rezeke edilebilir bir lezyon 
varlığında cerrahi rezeksiyon mu, iğne biyopsisi mi 
yapılması konusunda ortak bir karar yoktur.

Bilimsel literatürde birkaç veri bulunmasına rağmen, 
cerrahinin geleneksel olarak primer SSS lenfoma tedavi-
sinde hiçbir rolü olmadığı kabul edilmiştir. Yaygın olarak 
benimsenen bu görüş küçük çapta yapılan retrospektif 
çalışmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalar cerrahinin tek 
tedavi olarak kullanıldığı vakalar ile (1) biyopsi sonrası 
radyoterapi-kemoterapi alan hastaların destekleyici te-
davi ihtiyaçlarının karşılaştırılması yapılmış çalışmalar-
dır (2,3).

(1) Henry JM, Heffner RR, Dillard SH, et al. Primary 
malignant lymphomas of the central nervous system. 
Cancer 1974; 34: 1293–302 

(2) Bataille B, Delwail V, Menet E, et al. Primary intrace-
rebral malignant lymphoma: a report of 248 cases. J 
Neurosurg 2000; 92: 261–66

(3) Bellinzona M, Roser F, Ostertag H, et al. Surgical re-
moval of primary central nervous system lymphomas 
(PCNSL) presenting as space occupying lesions: a se-
ries of 33 cases. Eur J Surg Oncol 2005; 31: 100–05

Cerrahi etkinliğin olmaması, primer SSS lezyonu-
nun görünür sınırının ötesine uzanabilen mikroskobik, 
multifokal ve infiltratif doğasına bağlanabilir (4). Primer 
SSS lenfomalarının yüksek radyoterapi ve kemoterapi 
duyarlı olması, aynı zamanda bu hasta popülasyonun-
da postoperatif morbidite riskinin olması da, cerrahinin 
geri planda kalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, 
cerrahi müdahaleleri biyopsilerle sınırlandırma önerisi, 
modern nöroşirürji teknikleri kullanılan güncel ve ran-
domize verilere dayanmamaktadır. 

(4) Lai R, Rosenblum MK, DeAngelis LM. Primary CNS 
lymphoma: a whole-brain disease? Neurology 2002; 
59: 1557–62

Alman Primer SSS Lenfoma Çalışma Grubu-1 çalış-
ması (5), ameliyatla beklenen sonucun retrospektif ana-

� Daha önce steroid kullanan hastalar gibi, immün ça-
lışmaların yetersiz kaldığı zor vakalarda immünglo-
bilin gen ailesinin PCR analizi tanıya yardımcı olur 
(GPP).

� Lenfomadan şüphelenilen olgularda; kanda HIV 
testi, kontrendike değilse LP ile BOS analizi, görme 
semptomu olmayan olgular da dâhil olmak üzere, 
biri fundoskop ile biri slit lamp ile oftalmolojik mua-
yene mutlaka yapılmalıdır (GPP).

� Klinik ve radyolojik olarak şüphelenilen olgularda; 
BOS’tan ve vitreusdan alınan örneklerde lenfoma 
hücresi görülmesi, biyopsi ihtiyacını ortadan kaldırır. 
Ancak sitolojik tanı zordur ve özelleşmiş patoloğa ih-
tiyaç duyar (GPP). 

� BOS’tan veya vitreusdan toplanan hücrelerin immün 
fenotiplemesi için, flowmetrenin hızlı yapılması tanı 
duyarlılığını artırır (GPP).

� BOS örneğinde B hücre monoklonalite görülmesi, 
atipik hücre görülmesi, immünoglobulin PCR sonuç-
larının pozitif olması durumlarında bile yanlış pozi-
tiflik görülebilir. Bu nedenle klinik şüphenin yüksek 
olmadığı durumlarda, B hücre klonalitesi lenfoma 
tanısı için yeterli değildir (GPP).

■ EVRELEME

� Sistemik evreleme için fizik muayene, kemik iliği 
biyopsisi, testis USG, toraks, abdomen ve pelvis BT 
kullanılır. Tüm vücut BT ve testis USG yerine tüm 
vücut F-FDG PET tarama yapılması daha iyi bir al-
ternatif olabilir (GPP). 

■ PROGNOZ

� Hastaların yaş ve performans durumlarının çeşit-
li skorlamalar ile belirlenmesi tedaviden bağımsız 
olarak, prognozu belirlemede yardımcıdır. Tedaviye 
başlamadan önce bireysel risk faktörleri göz önünde 
bulundurularak prognostik değerlendirme yapılma-
lıdır (GPP).

� 60-65 yaş üstü hastalar, yaşlı olarak değerlendirilme-
lidir (GPP). 

■ TEDAVİYE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ

� Tedaviye yanıt; MRG, göz muayenesi, BOS analiz ve 
steroid dozu kriterlerine göre değerlendirilir (1). Di-
ğer lenfomalarda kullanılan F-FDG PET taramasının 
PSSSL tedavi değerlendirmede yeri yoktur (GPP).
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� Profilakside intratekal kemoterapinin etkinliği belir-
sizdir. Yüksek doz MTX’in yetersiz kaldığı ve menin-
geal tutulumun olduğu durumlarda, intralombar ya 
da tercihen Ommaya rezervuarı yoluyla intraventri-
küler MTX denenebilir (GPP).

� Kemoterapi rejimi ile kombine Rituximab, yalnızca 
klinik çalışmalarda deneysel bir rejim olarak öneril-
mektedir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/C). 

■ RADYOTERAPİ

� Tüm beyin radyoterapi, yüksek doz MTX ve kombine 
tedaviler birlikte nörotoksisite açısından yüksek risk 
taşır (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/A). 

� Yüksek doz MTX tedavisi sonrası uygulanacak tüm 
beyin radyoterapi ise tartışmalıdır. Uygun doz henüz 
belirlenmemiş olmakla birlikte kemoterapiye alınan 
yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır (GPP).

� Kemoterapi sonrası progresyon gösteren ya da rezidü 
kalan hastalarda 1,8-2,0 Gy lik seanslar hâlinde top-
lam 40-45 Gy lik tedavi uygulanabilir. Tüm doz ta-
mamlandıktan sonra lezyon üzerine odaklanmış rad-
yoterapilerin iyileştirici etkileri üzerine yeterli kanıt 
yoktur (GPP).

� 60 yaşından genç hastalarda kemoterapiye tam yanıt 
alınmışsa, hastanın onayı da alınarak radyoterapi ve-
rilmeyebilir ya da azaltılmış dozlarda (1,8-2,0 Gy lik 
toplam 23,4-30,0 Gy lik) tüm beyin radyoterapi de bir 
tedavi seçeneğidir (GPP). 

� 60 yaşın üstündekilerde nörotoksik etkileri nedeni 
ile yüksek doz MTX sonrası, radyoterapi tavsiye edil-
mez. Bu dozlarda WBRT ertelenmeli veya önlenme-
lidir (Orta derece öneri/B).

■ OTOLOG KÖK HÜCRE 
TRANSPLANTASYONU İLE YÜKSEK DOZ 
KEMOTERAPİ (HDC-ASCT)

� HDC-ASCT, nükseden veya dirençli primer SSS len-
fomalarında etkili bir tedavidir (Orta derece öne-
ri/B).

� 60 yaşından genç hastalar tercih edilmelidir (GPP). 

� BEAM (karmustin, etoposit, sitarabin ve melfalan) 
rejimi yerine, yüksek doz tiyotepa bazlı kondisyon 
kemoterapisi tercih edilmelidir (Zayıf öneri/ C).

� Sadece yeterli eğitim almış kliniklerce uygulanabilen 
deneysel aşamada bir tedavi yöntemidir (GPP).

lizine olanak sağlayan büyük bir çalışma olmuştur. An-
cak alışılmadık derecede yüksek oranda ameliyat edilmiş 
hasta içermektedir. Subtotal veya total rezeksiyonlu has-
talar, biyopsi yapılan hastalara göre; postop Karnofsky 
performans durumu ve yaştan bağımsız olarak, önem-
li ölçüde daha uzun progresyonsuz sağkalıma ve genel 
sağkalıma sahipti. Biyopsi yapılan hastalarda cerrahi 
uygulanan hastalara göre daha sık olarak multiple ve de-
rin yerleşimli SSS lezyonu olduğundan, bu fark biyopsi 
yapılan hastalarda olumsuz sonuçlara katkıda bulunmuş 
olabilir. Lezyonların sayısına göre analiz yapıldığında; 
sonuçtaki fark progresyonsuz sağkalım için istatistiksel 
olarak anlamlı, ancak genel sağkalım için anlamlı bu-
lunmamıştır (6). Çalışmada lezyonların derinliği analiz 
edilmemiştir. 

(5) Thiel E, Korfel A, Martus P, et al. High-dose methot-
rexate with or without whole brain radiotherapy for 
primary CNS lymphoma (G-PCNSL-SG-1): a phase 
3, randomised, non-inferiority trial. Lancet Oncol 
2010; 11: 1036–47.

(6) Weller M, Martus P, Roth P, et al. Surgery for primary 
CNS lymphoma? Challenging a paradigm. Neuro 
Oncol 2012; 14: 1481–84.

■ KEMOTERAPİ

� CHOP ve türevi olan kemoterapi protokolleri, primer 
SSS lenfomalarında uygulanmaz (Güçlü öneri).

� PSSL de kan beyin bariyerini geçmesi ve BOS’da sito-
toksik etkiye ulaşabilmesi için yüksek doz metotrek-
sat verilmelidir. En az 3 gr\m2 MTX ıv 2-3 saatlik in-
füzyon olarak uygulanmalıdır. 2-3 haftayı geçmeyen 
aralıklarda 4-6 enjeksiyon yapılmalıdır (GPP)

� Yüksek doz metotreksatın diğer kemoterapötik ajan-
larla kombinasyonu, tek başına yüksek doz metotrek-
sata kıyasla yanıtları iyileştirir (kanıt düzeyi yüksek). 
Yüksek doz metotreksat ile kombinasyon hâlinde 
kullanılacak kemoterapötik ajanlar, yüksek doz sita-
rabin gibi kan-beyin bariyerini geçtiği bilinen aktif 
ilaçlardan seçilmelidir (Orta derece öneri/B).

� Yüksek doz metotreksat kemoterapisi, yeterli perfor-
mans durumu ve böbrek fonksiyonu olan yaşlı hasta-
larda uygulanabilir (Orta derece öneri/B).

� Kan-beyin bariyeri bozulması ve ardından intra-arte-
riyel metotreksat uygulanması, seçilmiş hasta grubu 
için uygun olan alternatif deneysel bir yaklaşımdır. 
Ancak bu tedavi protokolü yalnızca yüksek düzeyde 
uzmanlığa sahip ekipler tarafından üstlenilmelidir 
(Orta derece öneri/B).
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Editör notu; 2018 sonunda İngiliz Hematoloji Der-
neği, primer SSS lenfomaları ile ilgili daha önceki reh-
berini revize etmiştir. (PSSSL1). İlgilenenlerin gözden 
geçirmesi önerilir. Buradaki bazı güçlü öneriler:

1. Sistemik hastalığı dışlamak için uygunsa PET, uygun 
değilse boyun, abdomen, pelvis CT önerilmiştir,

2. Biopsi öncesi kortikosteroidlerden kaçınılmalıdır. 
Daha önce başlanmış ve lezyon kaybolmuş ise, stero-
id kesildikten sonra yeniden büyüme görüldüğünde 
biopsi yapılmalıdır.

3. Gereksiz morbidite yaratabilecek cerrahi rezeksiyon-
dan kaçınmak için intraoperatif hızlı tanı sağlayabi-
lecek (sitoloji, frozen) yol izlenmelidir.

PSSS1. Fox CP, Philips EH, Smith J et al Guidelines 
for the diagnosis and management of primary central 
nervous system diffuse large B-cell lymphoma. British 
Journal of Haematology 2018; 184. doi.org/10.1111/
bjh.15661. 

■ KURTARMA TEDAVİSİ 

� Nükseden veya dirençli primer SSS lenfomalı hasta-
lar, faz 1 ve 2 çalışmalarına alınmalıdır (GPP).

� En uygun kurtarma tedavisi; hastanın yaşı, perfor-
mans durumu, komorbiditeleri, nüksün yeri, önceki 
tedavi ve önceki tedaviye yanıt süresine göre seçilme-
lidir. Seçilen ilacın beklenen yan etkileri de dikkatle 
değerlendirilmelidir (GPP).

� Kurtarma tedavisinde tüm beyin radyoterapi verile-
cekse; indüksiyon kemoterapisinden önce verilebilir 
ve radyoterapi almamış hastalara verilebilir (GPP).

� HDC-ASCT, nükseden ve kemosensitif olan primer 
SSS lenfomalı 60-65 yaşından küçük hastalarda ge-
çerli bir tedavi seçeneğidir (Orta derece öneri/ B). 

� Kurtarma kemoterapisi, WBRT veya HDC-AS-
CT’den önce indüksiyon tedavisi olarak veya WBRT 
veya HDC-ASCT’ye uygun olmayan hastalarda özel 
tedavi olarak verilebilir (Orta derece öneri/ B).

� Daha önce yüksek doz metotreksata yanıt vermiş, 
tekrarlayan primer SSS lenfomalı hastalarda yeniden 
MTX yüklemeleri düşünülmelidir (Zayıf öneri/ C).

� İzole ekstra-SSS relapsları olan hastalar, HDC-ASCT 
ile birlikte ya da HDC-ASCT olmadan antrasiklin 
bazlı kemoterapi ile tedavi edilmelidir (GPP).
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Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Em-
bace arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based re-
commendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘suba-
rachnoid hemorrhage’, ‘aneurysmal subarachnoid he-
morrhage’, ‘cerebral vasospasm’, ‘intracranial aneurysm’, 
‘cerebral aneurysm’, ‘neurovascular surgery’ ’ anahtar 
kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan literatürler, bi-
limsel metodoloji içeren rehberler, konsensus metinleri, 
farklı dernek ve kuruluşların danışma kurullarının üye-
leri için hazırladıkları metinler ve sistematik tarama ve 
meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk değerlen-
dirme sonucu anevrizmal subaraknoid kanamalar için 
hazırlanmış ve kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda 
belirtilen kurumların hazırladığı rehberler seçilmiştir: 

* American Heart Association/American Stroke Asso-
ciation (AHA/ASA) 2012 (59)

* European Stroke Organization (ESO) 2013 (312) 

* Japanese Society on Surgery for Cerebral Stroke (JSS-
CS) 2012 (57)

* Korean Society of Cerebrovascular Surgeons and Ko-
rean Academy of Rehabilitation Medicine 2018 (53).

Bu rehberler arasından en güncel olanı, diğer rehber-
lerin önerilerini de paylaşması ve uygun metodolojisi 
nedeniyle Kore menşeili rehber olarak seçilmiş ve kulla-
nılmasına karar verilmiştir.

Anevrizmal subaraknoid kanama yönetimi ile ilgili 
alt başlıklarda, hem seçilen rehberin önerileri hem de 
varsa diğer rehberlerin önerileri belirtilmiş, kanıt bölü-
münde ilgili önerileri destekleyen yayınlara yer verilmiş-
tir.

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

■ RİSK FAKTÖRLERİ

Çalışan yaş popülasyonunda, tüm yaşam boyunca 
kanamamış anevrizmaların yaklaşık % 30’u kanar (169). 
Risk faktörleri anevrizmanın yapısına, büyümesine ve 
rüptüre olmasına bağlı sınıflandırılabilir. Anevrizmal su-
baraknoid kanama (aSAK) için bağımsız ve önlenebilir 
risk faktörleri tütün ve alkol kullanımı ile hipertansiyon-
dur (35, 88, 145, 165). 

Öneriler

1. Tütün kullanımından kaçınmak aSAK riskini azalt-
mak için önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük/, Orta 
derece öneri).

2. Hipertansiyon tedavisi, aSAK riskini azaltmak için 
önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük, Orta derece 
öneri/B).

3. Yoğun alkol kullanımından kaçınmak, aSAK riskini 
azaltmak için uygundur (Kanıt düzeyi orta/düşük, 
Orta derece öneri/B) .

4. Anevrizma rüptür riski tartışıldığında, anevrizmanın 
yeri, büyüklüğü, hastanın yaşı ve hastanın sağlık du-
rumunun göz önüne alınması uygundur (Kanıt dü-
zeyi orta/düşük, Orta derece öneri/B). 

5. İki ya da daha fazla aile üyesinde aSAK gelişen kişi-
lerde, hayatları boyu yüksek derecede anevrizma veya 
aSAK gelişme riski olduğundan, bir görüntüleme tes-
ti yapılması önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük, Orta 
derece öneri).

Kanıt: Tütün kullanımının, aSAK için en önemli risk 
faktörü olduğu bildirilmiştir (88). 

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. İskemik inme, intraserebral kanama ile kardiyak, re-
nal ve diğer son organ hasarlanmalarının önlenmesi 
için, yüksek kan basıncının antihipertansif ilaçlarla 
tedavisi tavsiye edilir (Kanıt düzeyi yüksek/A, Güç-
lü öneri/I).

2. Hipertansiyon tedavi edilmelidir. Bu tedavi anevriz-
mal subaraknoid kanama riskini azaltabilir (Kanıt 
düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

3. Anevrizmal SAK riskini azaltmak için, tütün ve alkol 
kullanımından kaçınılmalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, 
Güçlü öneri/I).

4. Anevrizmanın rüptüre olma riski tartışılırken, anev-
rizmanın büyüklüğü, yeri ile hastanın yaşı ve sağlık 
durumuna ek olarak anevrizmanın morfolojisi ve he-
modinamik karakterleri de hesaba katılmalıdır (Ka-
nıt düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Tolga GEDIZ

Anevrizmal Subaraknoid Kanama İçin Öneriler
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lojik durumun tanımlanmasındaki yeterliliği tartışma-
lıdır (192) (Tablo 1). WFNS komitesi SAK hastasının 
başlangıç durumunun tespitinde GKS ve fokal nörolojik 
defisite dayanarak 5 seviyeye ayırdığı bir derecelendirme 
sistemini önermektedir (358). Ancak, WFNS sistemi de 
cut-off noktasının sadece fikir birliğine dayalı olması ve 
analitik bir veri içermemesi nedeniyle tartışmalıdır. Sa-
dece GKS’na dayalı olan ve yeni önerilen PAASH derece-
lendirme sisteminde ardışık kategoriler 6 aydaki önemli 
ölçüde farklı klinik iyileşmeleri göstermektedir (242). 
WFNS ve PAASH ölçeklerini karşılaştıran bir çalışma 
her iki ölçeğin de iyi bir prognostik değere sahip oldu-
ğunu göstermesine karşın, evrelemesi ve kötü prognoz 
derecelendirmesi daha orantılı bir şekilde artış gösterdi-
ğinden PAASH ölçeği daha tercih edilen olmuştur (333) 
(Tablo 2). GKS 13 ve 14 puanları farklı iki derece olarak 
belirleyen Modifiye WFNS ölçeği 2015 yılında WFNS 
komitesi tarafından önerilmiştir (288) (Tablo 3).

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anevrizmal SAK’ın başlangıçtaki klinik ciddiyeti, 
basit geçerli ölçekler (Hunt ve Hess, WFNS) kulla-
nılarak hızlıca belirlenmelidir. Çünkü aSAK sonrası 
tedavinin en kullanışlı göstergesidir (Kanıt düzeyi 
orta/B, Güçlü öneri/I).

ESO (2013) (312)

1. Anevrizmal SAK hastalarının başlangıç değerlen-
dirmeleri ve buna bağlı olarak klinik durumlarının 
derecelendirmeleri Glascow Koma Ölçeği’ne daya-
nan ölçeklerle yapılması önerilir. WFNS Ölçeği’nden 
biraz daha iyi olan The Prognosis on Admision of 
Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage (PAASH) 
ölçeği de sıklıkla kullanılmaktadır (Kanıt düzeyi dü-
şük/ III, Zayıf öneri/C). 

JSSC (2012) (57)

1. Uzmanlar tarafından yapılan tedavi kadar, erken ve 
uygun tanı konulması da esastır (Güçlü öneri/A). 

Tanı Araçları

Doğru bir tanı, ilk değerlendirmenin temelidir. Ani 
ve şiddetli baş ağrısı, bilinçte bozulma veya nörolojik 
defisit olduğunda, SAK tanısının konulması ve rüptüre 
anevrizmanın yerinin saptanması, uygun tedavi planının 
belirlenmesi ve prognozun tahmini için önemlidir.

Öneriler

1. Ani, şiddetli baş ağrısı veya birlikte nörolojik defi-
sit ile başvuran hastada, beyin BT çekilmesi öneri-

5. Sebze ağırlıklı diyet, aSAK riskini azaltabilir (Kanıt 
düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

6. Ailesel aSAK (en azından bir birinci derece yakının-
da) öyküsü olanlar için, non invaziv bir görüntüleme 
önerilebilir. Ancak bu görüntülemenin risk ya da ya-
rarları için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır (Kanıt 
düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

7. Anevrizma tedavisi sonrası yeniden tedavi gerektire-
bilecek remnant ya da nüks saptanabilmesi için, ge-
nellikle serebrovasküler görüntüleme yapılması öne-
rilir (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

ESO (2013) (312)

1. Sadece bir adet birinci derece yakınında aSAK öykü-
sü olanlara genellikle görüntüleme önerilmez.

2. Eğer 2 veya daha fazla birinci derece yakınında aSAK 
öyküsü varsa, diğer yakınların yaşam süreleri göz 
önüne alınıp görüntüleme önerilmelidir (Kanıt dü-
zeyi düşük/III, Zayıf öneri/C).

JSSC (2012) (57)

1. Hipertansiyonun kontrolü ve sigara kullanımının bı-
rakılması SAK riskinin azaltır (Güçlü öneri/A).

2. Psikolojik gerginlik ile SAK insidansı arasındaki ko-
relasyon sonuçları değişkenlik göstermektedir (Zayıf 
öneri/C1). 

3. Anevrizmal SAK geçiren hastanın, 1. derece yakın-
larında anevrizma görülme sıklığı görece yüksektir 
(Güçlü öneri/A). 

■ TANI

Derecelendirme

Anevrizmal SAK prognozunda önemli risk faktör-
leri; hastanın başlangıçtaki nörolojik durumu, yaşı ve 
kanama miktarıdır. Hekimler arası iletişim ve aSAK’lı 
hastanın prognozunun belirlenmesinde konsolide bir 
derecelendirme sistemi gereklidir. 

Öneriler

1. Anevrizmal SAK’lı hastaların ilk nörolojik değer-
lendirmesi prognozu tahmin etmek için yararlıdır 
ve bunun için GKS’ye dayalı bir ölçek olan modifiye 
WFNS ölçeği önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, 
Orta derece öneri/B).

Kanıt: İyi bilinen Hunt-Hess ölçeği SAK hastalarını 
başlangıçtaki nörolojik durumlarına göre 5 kategoriye 
ayırmaktadır (135). Ancak, Hunt-Hess ölçeğinin, nöro-
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önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, Orta derece 
öneri/B). 

3. Subaraknoid kanama tanısı konulduğunda doğru 
tedavi planlaması yapılabilmesi için DSA önerilir. 
Ancak yeni gelişen çoklu dedektörlü BT anjiyografi, 
DSA’ya ek olarak ya da DSA’nın uygun olmadığı se-
çilmiş hastalarda kullanılabilir (Kanıt düzeyi orta/
düşük/III, Orta derece öneri/B).

4. Yaygın SAK’ı olup ta ilk BT anjiyografi ya da DSA’sın-
da anevrizma saptanmayan hastalara, geç dönemde 
tekrar DSA önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, 
Orta derece öneri/B). 

Kanıt: Ani, şiddetli baş ağrısı, aSAK’ta görülen tipik 
bir yakınmadır ve hastaların yaklaşık %80’i hayatındaki 
en kötü ağrı olarak tarifler (21). Ağrı aniden başlar ve 
kısa sürede çok şiddetlenir . Hastaların %10-43’ü, anev-
rizmanın rüptüründen önce nöbetçi ya da uyarıcı bir baş 
ağrısı tarif ederler (64, 254). Bu nedenle klinik olarak 
aSAK’tan şüphelenildiğinde, SAK tespiti için bir krani-

lir. Nörolojik defisiti olmayan hastalar, eğer 40 yaş 
üzerinde ise, boyun ağrısı ve ense sertliği varsa, bi-
linç kaybı gelişmişse, aktivite sırasında oluşan ani ve 
şimşek çakması şeklinde bir baş ağrısı tarifleniyorsa, 
beyin BT çekilmesi yine önerilir (Kanıt düzeyi orta/
düşük/III, Orta derece öneri/B).

2. Kontrastsız BT’de SAK tam olarak ayırt edilemediğin-
de, anevrizma varlığını saptamak için BT anjiyografi 
yapılabilir. Tanısal olarak beyin BT ve BT anjiyogra-
finin yetersiz kaldığı durumlarda lomber ponksiyon 

Tablo 1. Hunt ve Hess SAK Sınıflaması
Sınıf (Grade) Kriter
0 Rüptüre olmamış anevrizma
1 Asemptomatik veya minimal baş ağrısı ve hafif ense sertliği
2 Orta-ciddi derecede baş ağrısı, ense sertliği, nörolojik defisit yok (kraniyal sinir paralizisi dışında)
3 Uykuya meyil, konfüzyon, orta derecede fokal nörolojik defisit
4 Stupor, orta derecede veya ciddi hemiparezi, erken deserebrasyon, vejetatif bozukluk
5 Derin koma, deserebrasyon

Tablo 2. Evreleme kriterleri ve sonuçlar ile ilişkiyi gösteren Iki SAK evreleme ölçeği (WFNS ve PAASH).

Sistem Evre Kriterler Kötü Sonuca Yatkın Olan 
Hasta Yüzdesi Kötü Sonuç İçin Or T

WFNS I GKS 15 %14,8 Referans
II GKS 13-14

Fokal Defisit Yok
%29,4 2.3

III GKS 13-14
Fokal Defisit

%52,6 6.1

IV GKS 7-12 %58,3 7.7
V GKS 3-6 %92,7 69

PAASH I GKS 15 %14,8 Referans
II GKS 11-14 %41,3 3.9
III GKS 8-10 %74,4 16
IV GKS 4-7 %84,7 30
V GKS 3 %93,9 84

Tablo 3. Modifiye WFNS Ölçeği

MODİFİYE WFNS

Evre Kriterler
I GKS 15
II GKS 14
III GKS 13
IV GKS 7-12
V GKS 3-6
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Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anevrizmal SAK, sıklıkla yanlış tanı konulan tıbbi 
bir acil durumdur. Akut başlangıçlı şiddetli baş ağrı-
sında, aSAK için yüksek derecede şüphe duyulmalı-
dır (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

2. Akut tanısal çalışma kontrastsız kraniyal BT ile 
başlamalıdır. Eğer BT negatif ise, takibinde lomber 
ponksiyon yapılmalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü 
öneri/I). 

3. MR (fluid-attenuated inversion recovery, proton 
density, diffusion-weighted imaging ve gradient echo 
sekansları) tanı koyduramamış bir BT sonrası tercih 
edilebilir. Ancak bu durum BOS analizi gerekliliğini 
ortadan kaldırmaz (Kanıt düzeyi düşük/C, Kabul 
edilebilir öneri/IIb).

4. BT anjiyografi, aSAK tanısı konulması aşamasında 
düşünülebilir. Eğer BT anjiyografi ile bir anevrizma 
tespit edilirse, anevrizma tedavi şekline karar veril-
mesine yardım eder. Ancak BT anjiyografi tanı 
koymada yetersiz kalırsa DSA yapılması hâlâ tavsiye 
edilir (klasik perimesensefalik aSAK görünümü 
haricinde) (Kanıt düzeyi zayıf/C, Kabul edilebilir 
öneri/IIb).

5. İnvaziv olmayan bir anjiyografi ile tanı konulmuş 
anevrizma vakaları dışında, anevrizmaların saptan-
masında ve tedavinin şeklinin belirlenmesinde 3 
boyutlu rotasyonel DSA endikedir (Kanıt düzeyi 
orta/B, Güçlü öneri/I).

ESO (2013) (312)

1. BT/BT anjiyografi ve çoklu sekanslı MR ilk 24 saatte 
aSAK tanısı konulmasında aynı derecede uygundur 
(Kanıt düzeyi orta/II, Orta derece öneri/B).

2. BT/BT anjiyografi ve çoklu sekanslı MR/MR anjiyog-
rafi altta yatan nedeni gösterebilir. 

3. Klinik olarak aSAK’tan şüphelenildiğinde, BT veya 
MR tanıyı doğrulamazsa lomber ponksiyon yapılma-
lıdır (Kanıt düzeyi orta/II, Orta derece öneri/B). 
Ancak ilk 6–12 saatte gerçek subaraknoid kanama ile 
travmatik kanamayı ayırmak güç olabilir.

4. Tipik bazal SAK paterni olan ve BT anjiyografi ile 
kanamanın kaynağı gösterilememiş hastalarda, DSA 
ile tüm serebral arterlere bakılmalıdır (Kanıt düzeyi 
orta/II, Orta derece öneri/B). 

yal BT çekmek en iyi yöntemdir (83, 84, 139, 171). Acil 
servise ani başlayan şiddetli baş ağrısı ile başvuran has-
talar uyanık olduğunda ya da nörolojik defisit saptanma-
dığında yaklaşık olarak %5,4’ünde SAK tanısının atlan-
dığı bildirilmiştir. Ottowa SAK kurallarına göre, 40 yaşın 
üzerinde, ense sertliği veya ağrı yakınması varlığında, 
bilinç kaybı olduğunda, aktivite sırasında başlayan baş 
ağrısı öyküsünde, bir saat içinde pik seviyesine ulaşan 
şimşek çakması baş ağrısı varlığında, fizik muayenede 
boyun fleksiyonunda kısıtlılık saptanan kişilere kraniyal 
BT çekilmelidir (23, 249, 250).

Subaraknoid kanama sonrası, ilk 3 günde yapılan 
kontrastsız kraniyal BT’nin SAK tanısında neredeyse 
%100 sensitivitesi mevcuttur. Ancak 5.-7. günlerden son-
ra yanlış negatiflik riski nedeniyle lomber ponksiyon yap-
mak gerekebilir (60). Kliniğin oluştuğu ilk 4 gün içinde 
yapılacak değişik MR modaliteleri (FLAIR, proton dansi-
te, difüzyon, gradient eko gibi) akut SAK tanımlamasında 
yararlı olabilir. Her şeye rağmen BT negatif olduğunda, 
akut SAK’ın tanısında lomber ponksiyon tüm bu MR tek-
niklerinden daha yararlıdır (90, 161, 206, 208, 302).

Kontrastsız BT ile SAK tanısı konulduğunda, rüptü-
re anevrizmanın tespiti için BT anjiyografi yapılıp teda-
vi planı ortaya konulabilir. Ancak çapı 3 mm’den küçük 
anevrizmalar için BT anjiyonun sensitivitesi düşüktür. 
Bu nedenle bu anevrizmaların tanısında DSA tercih 
edilir (74, 213). BT anjiyografi, anevrizma rüptürünü 
dışlamada yeterli olduğu kabul edildiğinden, tipik peri-
mesensefalik SAK olgularında DSA yapılıp yapılmama-
sı konusunda tartışmalar vardır (2, 39, 82, 208). On altı 
veya 64 kanallı çoklu detektörlü BT anjiyografiler, özel-
likle çapı 4 mm’den küçük anevrizmaların tanısında tek 
ya da 4 kanallı detektörlülere göre daha üstündür (215). 

Kontrastsız BT’de yaygın SAK görülen ve BT anji-
yografi ile anevrizmanın saptanamadığı vakalarda DSA 
yapılması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir. Bir 
başka görüş ise bilinç kaybı ile gelen SAK hastalarında 
BT anjiyografi yerine DSA yapılmasıdır (82). Ancak izole 
perimesensefalik SAK olgularında en az 64 çoklu kanallı 
BT anjiyografi ile anevrizmal SAK tanısı dışlanabilir. 

Yaygın SAK saptanan, kontrastsız BT sonrası ilk yapı-
lan BT angiografi ya da DSA’da anevrizma saptanmayan 
vakaların %14’ünde, geç dönemde tekrarlanan DSA’lar-
da küçük anevrizmalar saptanmıştır (2,18). Ancak tek-
rar yapılacak DSA’nın zamanlaması hâlen tartışmalıdır. 
Başlangıç BT anjiyografi ya da DSA’sında ve 7. gün yapı-
lan kontrol DSA’sında anevrizma saptanmayan bir grup 
hastanın, ortalama 34 gün sonra yapılan kontrol BT an-
jiyografi ya da DSA’larının %8’inde kanamayı açıklayan 
serebrovasküler lezyon saptanmıştır (69). 
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vaziv olması nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir 
görüntüleme yöntemidir (Orta derece öneri/B).

■ BAŞLANGIÇ YÖNETİMİ

Yoğun Bakım Ünitesi Bakımı

Subaraknoid kanama hastalarında başlangıç tedavisi-
nin amacı, tekrar kanamanın önlenmesi, nörolojik duru-
mun stabilleştirilmesidir. Bundan dolayı hastalar yoğun 
bakım ünitesi ya da inme ünitesine alınmalıdır. 

Öneriler

1. Anevrizmal SAK’lı hastaların özelleşmiş bir yoğun 
bakım ünitesine yatırılması uygundur (Kanıt düzeyi 
orta/düşük/III, Orta derece öneri/B).

2. Eğer bir merkezin özelleşmiş yoğun bakım ünitesi 
yoksa, hastanın erkenden uygun bir merkeze transfe-
ri önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, Orta dere-
ce öneri/B).

Kanıt: Anevrizmal SAK’lı hastaların yüksek hacim-
li hastanelerde tedavi edilmesi hâlinde, prognozlarının 
daha iyi olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur (214, 
289). Bu merkezlerin karakteristik özellikleri; özelleşmiş 
yoğun bakım ünitelerinin ve farklı disiplinlerden oluşan 
ekiplerinin olmasıdır. Bu nedenle aSAK’lı hastaların te-
davisinde özel bir yoğun bakım ünitesi ve özel bir ekip 
gereklidir.

Diğer Rehberlerin Önerileri

JSSC (2012) (57)

1. Özellikleri yeterli olmayan sağlık merkezine başvu-
ran hastanın, uygun referans merkezine transferi sağ-
lanmalıdır. Transfer sırasında kan basıncının kont-
rolü, analjezi ve sedasyon gerekir. Bu nedenle hasta 
durumunda oluşabilecek herhangi bir değişikliğe 
müdahale edilebilecek şekilde transfer edilmelidir 
(Orta derece öneri/B).

Yatak İstirahati

Rüptüre anevrizmayı kapatmadan önce yapılacak 
en önemli şey yeniden kanamayı engellemek ve hasta-
nın nörolojik durumunu stabilize etmektir. Bu nedenle 
anevrizmanın tedavisi öncesi hastanın hareketlerinin kı-
sıtlanması ve yatak istirahati gerekebilir. 

Öneriler

1. Anevrizmal SAK’lı hastalarda yatak istirahati ve fi-
ziksel aktivitenin kısıtlanması önerilir (Zayıf öneri/
iyi klinik uygulama/GCP /uzman konsensusu).

JSSC (2012) (57)

1. Uyarı sızıntısını tanımanın önemi çok büyüktür 
(Güçlü öneri/A)

2. Kanamanın ilk 24 saatinde BT’nin SAK için sensitivi-
tesi %92’dir ve bu oran süre ilerledikçe azalır (Güçlü 
öneri/A). 

3. Eğer ani baş ağrısı olan inme hastalarında, diğer fokal 
nörolojik defisitler olmaksızın ense sertliği ve nöbet 
varsa yüksek olasılıkla bu bir SAK tablosudur (Orta 
derece öneri/B).

4. BT yorumlanırken bildirilen intraserebral hematom 
veya özellikle inferior hornda olmak üzere ventrikü-
ler genişlemenin görülmesi, rüptüre anevrizmanın 
tek bulgusu olabilir (Orta derece öneri/B).

5. Uyarı işaretlerinin varlığına rağmen, başlangıç BT’si-
nin kanama kaynağı bulamadığı durumlarda ya da 
başlangıç ve başvuru arasındaki gecikmeye rağmen, 
klinik olarak güçlü SAK şüphesinin olduğu durum-
larda tanısal lomber ponksiyon yapılmalıdır (Güçlü 
öneri/A).

6. Gelişmiş MR teknikleri (gradient echo T2 veya fluid 
attenuated inversion recovery) özellikle subakut ve 
kronik dönemlerde SAK tanısı konulmasına yardım-
cı olur (Orta derece öneri/B).

7. Subaraknoid kanama tanısı konulunca, hemen int-
rakraniyal anevrizma araştırması için konvansiyonel 
serebral anjiyografi ya da DSA yapılmalıdır (Güçlü 
öneri/A).

8. Her ne kadar bazen BT ile rüptüre anevrizmanın yeri 
saptanabilse de, eşlik edebilecek olası kanamamış 
anevrizma varlığından ötürü tüm beyin damarlarının 
DSA ile görüntülenmesi önerilir (Güçlü öneri/A).

9. İlk değerlendirmede kanamanın kaynağı belirlene-
memişse, yeniden değerlendirme örneğin tekrar anji-
yografi önerilir (Orta derece öneri/B). 

10. İlk anjiyografide anevrizma saptanmayan perime-
zensefalik kanaması olan hastalar olumlu sonuç ola-
rak kabul edilirler ve tekrar anjiyografi yapılması ge-
rekmez (Orta derece öneri/B). 

11. BT anjiyografi ile her ne kadar 2 mm altındaki anev-
rizmaların tespit edilmesi güç olsa da, anevrizma et-
rafındaki damarların 3 boyutlu yapısının değerlendi-
rilebilmesi açısından oldukça yararlı bir görüntüleme 
yöntemidir (Orta derece öneri/B). 

12. MR anjiyografi, konvansiyonel anjiyografi ile karşı-
laştırılabilir derecede sensitif olması ve daha az in-
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Ağrı Kontrolü

Anevrizmal SAK’lı hastalar genellikle artmış kafa içi 
basıncı ve dural irritasyona bağlı ciddi baş ağrısı yakın-
ması ile başvururlar. Yoğun baş ağrısı kafa içi basıncı ve 
kan basıncı artışı ile şiddetlenebilir, bu yüzden anevriz-
ma tedavisi öncesi baş ağrısı kontrol edilmelidir. 

Öneriler

1. Anevrizma tedavisi öncesinde baş ağrısı tolere edile-
meyecek düzeyde ise, analjezik uygulaması düşünül-
melidir (Zayıf öneri/GCP). 

Kanıt: Ağrı kontrolünün hastanın prognozu ve ka-
namanın önlenmesi ile ilgili olduğuna dair mevcut kanıt 
olmamasına rağmen, klinik olarak gerekli olduğu kabul 
edilir. 

Diğer Rehberlerin Önerileri

ESO (2003) (312)

1. Kafa içi basınç artışından kaçınmak için hastaya ya-
tak istirahati uygulanmalı, anevrizma tedavisi öncesi 
antiemetikler, laksatifler ve analjezikler verilmelidir 
(Zayıf öneri/GCP).

JSSC (2012) (57)

1. Yeterli analjezi ve sedasyonun yanı sıra agresif anti-
hipertansif tedavi de kanamanın engellenmesi için 
gereklidir (Güçlü öneri/A).

Serum Glukozu Kontrolü

Daha önce diabetes mellitus öyküsü olmayan aSAK’lı 
hastaların yaklaşık 1/3’ünde, hastanın prognozu ile iliş-
kili olan glukoz metabolizmasında bir bozukluk gelişir. 

Öneriler

1. 200 mg/dl’nin üzerindeki hiperglisemi, glukoz düzeyi 
normal sınırlarda kalacak şekilde hipoglisemiye yol 
açmadan kontrol edilmelidir (Kanıt düzeyi orta/IIb, 
Orta derece öneri/B). 

Kanıt: Anevrizmal SAK’lı hastalarda hiperglisemi-
nin, hastanın başlangıç durumu ve uzun dönem prog-
nozu ile ilişkili olduğu bilinmektedir (13, 27, 56, 80, 96, 
122, 149, 176, 185, 189, 211). Ancak mevcut kanıtlar ye-
tersizdir. 

Diğer Rehberlerin Önerileri

ESO (2003) (312)

1. 10 nmol/l (180 mg/dl)’ün üzerindeki hiperglisemi te-
davi edilmelidir (Zayıf öneri/GCP).

 Kanıt: 2019 yılındaki Cochrane veri tabanına göre 
aktivite kısıtlaması ve yatak istirahatinin gerekli olduğu-
na dair bir mevcut kanıt yoktur. Buna karşın muhteme-
len yaratabileceği arteryel basınç değişiklikleri düşünü-
lerek, yapılan klinik rehberler ve pratik uygulamalarda 
fiziksel aktivitenin kısıtlanması ve sürekli yoğun bakım 
önerilmektedir. 

Diğer rehberlerin önerileri

ESO (2003) (312)

1. Kafa içi basıncı artışından kaçınmak için hasta yatı-
rılmalı, anevrizma kapatılmadan önce antiemetikler, 
laksatifler ve analjezikler verilmelidir (Zayıf öneri/
GCP/konsensus).

JSSC (2012) (57)

1. Subaraknoid kanamanın hemen sonrasında hastaya 
yatak istirahati verilmesi ve invaziv test ya da girişim-
lerden kaçınılması önerilir (Orta derece öneri/B).

2. Yatak istirahati, cerrahi ve antihipertansif tedavi ile 
kıyaslandığında, SAK sonrası tekrar kanamanın en-
gellenmesinde yeterli değildir (Orta derece öneri/B).

Diyet, Antiemetikler ve Laksatifler

Anevrizmal SAK’lı hastalar artmış intrakraniyal ba-
sınç ve dural irritasyona bağlı genellikle bulantı ve kus-
ma yakınmaları ile başvururlar. Bunun yanında hasta 
invaziv müdahaleler ve genel anestezi altında anevrizma 
tedavisi öncesinde aç olmalıdır. 

Öneriler

1. Anevrizmanın genel anestezi altında tedavisi veya di-
ğer cerrahi girişimler için açlık gereklidir (Zayıf öne-
ri/GCP).

2. Bulantı, kusma veya kabızlık kafa içi basıncı artırabi-
lir ve tekrar kanamaya sebep olabileceğinden antie-
metikler ve laksatifler gereklidir (Zayıf öneri/GCP).

Kanıt: Mevcut bir kanıt yok ancak, hafif diyet, antie-
metikler ve laksatifler uzun süredir klinik kullanımdadır.

Diğer Rehberlerin Önerileri

ESO (2013) (312)

1. Anevrizma tedavisi öncesi kafa içi basıncı artışından 
kaçınmak için hastaya yatak istirahati uygulanmalı, 
antiemetikler, laksatifler ve analjezikler verilmelidir 
(Zayıf öneri/GCP).



157

Nörovasküler Cerrahi Rehberleri
Anevrizmal Subaraknoid Kanama İçin Öneriler

olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur (48,72). Ancak 
bu tür tedaviler kolaylıkla titreme nöbeti gibi istenme-
yen durumlara yol açabilirler. Yoğun ateş kontrolünün, 
aSAK’lı hastaların prognozunda yardımcı olup olmadığı 
konusunda yeterli kanıt yoktur. Öneriler serebral meta-
bolizma düşünülerek yapılmaktadır. 

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anevrizmal SAK’ın akut fazında standart ya da geliş-
miş ısı modülasyon sistemleri kullanılıp normotermi 
hedeflenerek agresif ısı tedavisi yapılması uygundur 
(Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa).

ESO (2003) (312)

1. Artmış vücut sıcaklığı, tıbbi ve fiziki olarak tedavi 
edilmelidir (Zayıf öneri/GCP).

■ TEKRAR KANAMANIN ÖNLENMESİ

Tıbbi Tedavi

Anevrizmal SAK’lı hastalarda tekrar kanama, ölüm-
cül komplikasyonları ve çok kötü prognozu olan majör 
bir problemdir. Tekrar kanamaların çoğu ilk 24 saat 
içinde özellikle kanamadan sonraki 2-12 saat içinde olur 
(101, 128, 154, 229, 238).

Öneriler

1. Cerrahi klipleme ya da endovasküler koilleme yapıla-
na kadar sistolik kan basıncının 160 mmHg’nin altın-
da tutulması önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, 
Orta derece öneri/B).

2. Tekrar kanamayı engellemek için hedeflenen kan 
basıncı düzeyi henüz tam olarak belirlenememiş-
tir. Ancak serebral perfüzyon basıncının sağlanması 
için ortalama arteriyel kan basıncının en azından 90 
mmHg’nin üzerinde tutulması gereklidir (Zayıf öne-
ri/GCP).

Kanıt: Tekrar kanama riskini artıran olası nedenler; 
intraserebral ve/veya intraventriküler kanama varlığı, 
hasta kabulünde hiperglisemi saptanması, düşük GKS 
veya büyük Hunt-Hess skoru, büyük boyutlu anevrizma 
ve kan basıncının 160 mmHg’den yüksek olmasıdır (9, 
58, 98, 114, 207). Arteryel basınç ve hiperglisemi gibi 
kontrol edilebilir risklerin iyi yönetilmesi ve en uygun 
zamanda anevrizmanın kapatılması önerilir.

Antifibrinolitik ajanlar tekrar kanama riskini azalta-
bilir (278). Ancak kullanımı, venöz tromboz riskini artı-
rabildiği için tartışmalıdır (16,93,99,310).

Osmotik Tedavi

Anevrizmal SAK sonrası ilk kafa içi basıncı artışı; 
kanamanın kendisi, beyin ödemi, hidrosefali veya baş-
langıçtaki beyin hasarından kaynaklanır. Artmış kafa 
içi basıncı nörolojik olarak kötüleşmeye yol açar. Bu da 
mortaliteyi ve morbiditeyi artırır. 

Öneriler

1. Nörolojik durumu, kafa içi basıncı artışından dolayı 
istikrarlı olmayan hastalarda anevrizma tedavisi ön-
cesi osmotik tedavi önerilir (Kanıt düzeyi orta, Orta 
derece öneri/B).

Kanıt: Subaraknoid kanamada mannitol’ün etkisini 
gösteren bir veri yoktur. Ancak hipertonik salin’in etkisi 
ve güvenliliğini gösteren birkaç rapor mevcuttur. Kötü 
dereceli aSAK’lı hastalarda bolus olarak verilen %7,2 ve 
%23,5’luk salin, serebral dolaşımı restore etmiş ve klinik 
iyileşme sağlamıştır (3, 26, 326, 327). Ancak sadece bir-
kaç küçük ölçekli ve karşılaştırma yapılmamış kohort ça-
lışması dışında osmotik tedavinin yararlı olduğunu gös-
teren çalışma olmadığı için bir sonuca varmak zordur. 
Kanıtlar zayıftır.

Diğer Rehberlerin Önerileri

JSSC (2012) (57)

1. Artmış kafa içi basıncında hiperosmotik diüretikler 
önerilir (Zayıf öneri/C1). 

Ateş Kontrolü

Anevrizmal SAK’lı hastaların %40-70’inde ateş görü-
lür. Ateş, küçük bir kanaması olan hastalara göre büyük 
kanaması ve ventrikül içi kanaması olanlarda daha sık 
görülür.

Öneriler

1. Ateş, aSAK’lı hastalarda sıklıkla gözlenir. Eğer sebat 
ederse, ilaçlarla kontrol edilmesi uygundur (Kanıt 
düzeyi orta/düşük/III, Orta derece öneri/B). 

2. Yüzey veya endovasküler hedefli ısı tedavileri, sadece 
artmış kafa içi basıncında veya diğer belirli endikas-
yonlarda kullanılmalıdır (Kanıt düzeyi orta/düşük/
III, Orta derece öneri/B). 

Kanıt: Ateş, aSAK için bağımsız bir prognostik fak-
tör olarak kabul edilir. Ancak bu retrospektif çalışmalara 
dayanılarak söylenir ve hâlen ateş, enfeksiyon, nöronal 
hasar konularında prospektif bir çalışma yoktur. Anti-
piretik ilaçlar ilk basamak tedavisi olarak uygulanabilir-
ler. Yüzey ve endovasküler hedefli ısı tedavi yöntemleri 
gibi yeni gelişen tedavilerin ateş kontrolünde daha etkili 
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5. Akut dönemdeki tekrar kanama ile ilişkili faktör-
ler; klinik tablo, hipertansiyon (sistolik basıncın 200 
mmHg’nin üzerinde olması), kanamadan sonraki ilk 
6 saatte yapılan serebral anjiyografi, intraventriküler 
kanama, hidrosefali ve ventriküler drenaj takılması-
dır (Orta derece öneri/B). 

6. Kronik dönemdeki (1 ay sonra) tekrar kanama ile il-
gili risk faktörleri; anevrizmanın yeri ve hipertansi-
yondur (Orta derece öneri/B).

7. Dissekan anevrizmalara bağlı gelişen SAK olguların-
da, cerrahi tedavi ve konservatif tedavi uygulananlar 
arasında iyileşme açısından bir fark saptanmamıştır 
(Zayıf öneri/C1).

8. İntraoperatif rüptür riskini azaltmak için bazen hipo-
tansif tedavi yapılabilir (Orta derece öneri/B). 

Tedavinin Zamanlaması

SAK’ın doğal klinik seyri kötüdür. Bu nedenle yoğun 
bir tedavi gerektirir. Yüksek yoğunluklu merkezler, acil 
durumlara her zaman hazırlıklı olmalıdır, ancak mer-
kezlerin durumlarına bağlı olarak, acil uygulanan teda-
viler pek de sık değildir. Tedavideki en önemli işlem-
lerden biri cerrahi ya da endovasküler kararı verilmesi, 
diğeri tedavinin zamanlamasıdır ki bu kararlar hastaya, 
hastalığa ve hastaneye özgü faktörler dikkate alınarak ve-
rilmelidir. 

Öneriler

1. Rüptüre olmuş anevrizma, eğer tedaviye bir engel 
yoksa tekrar kanama riskini önlemek için ilk kana-
madan sonraki 24-72 saatte tedavi edilmelidir (Kanıt 
düzeyi orta/IIa, Orta derece öneri/B). 

Kanıt: Anevrizmal SAK’lı hastalarda ilk kanama-
yı takiben birkaç saat içerisinde yaklaşık %15 oranında 
tekrar kanama riski vardır (238). İlk gün sonrası tekrar 
kanamanın kümülatif riski yaklaşık %40, mortalite oranı 
yaklaşık %40’tır. Sonrasında ilk kanamayı takiben 4. haf-
tadan sonra yıllık %3 oranında tekrar kanama riski azalır 
(127). Birçok diğer çalışma da tekrar kanama riskinin 
ilk hafta en yüksek olduğunu ve ilk kanamayı takiben 
3. haftadan sonra hızla azaldığını bildirmiştir (124, 154, 
351). Yeniden kanamanın yüksek mortalite riski nede-
niyle baskın görüş daha önceleri tercih edilen 7. günden 
sonra yapılan geç tedavi yerine ilk 3 günde yapılacak er-
ken tedavi yönündedir (65,155). Bununla beraber tekrar 
kanamanın, sıklıkla kanamadan sonraki ilk 24 saatte ol-
ması nedeniyle, ilk 24 saatte derhal tedaviyi tercih eden 
merkez sayısı artmakta ve bu erken tedavi ile tatmin edi-
ci sonuçlar bildirilmektedir (182, 195, 244, 246). Dahası 
geç serebral iskemi riski, erken tedavi edilen grupta daha 
düşüktür (77). 

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anevrizmal SAK’ın belirtilerinin başlangıcından, 
anevrizma tedavisine dek olan süreçte kan basıncı 
titre edilebilir ajanlar kullanılarak ve inme, hiper-
tansiyona bağlı tekrar kanama riskleri ile serebral 
perfüzyon basıncının devamlılığı göz önüne alına-
rak kontrol edilmelidir (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü 
öneri/I).

2. Tekrar kanama riskini azaltmak için yapılacak kan 
basıncı kontrolünün ölçüsü henüz tam olarak belir-
lenmemiştir ancak sistolik basınç 160 mmHg’nın al-
tında olmalıdır (Kanıt düzeyi düşük/C, Orta derece 
öneri/II).

3. Anevrizmanın kapatılmasının kaçınılmaz olarak ge-
cikeceği hastalarda eğer bir kontrendikasyon yoksa, 
kısa süreli aminokaproik asit verilmesi anevrizmanın 
tekrar kanama riskini azaltabilir (Kanıt düzeyi or-
ta/B, Orta derece öneri/IIa).

ESO (2013) (312)

1. Koil ya da klipleme yapılana kadar sistolik kan ba-
sıncı 180 mmHg’nin altında tutulmalıdır. Bu durum 
sadece analjezik ve nimodipin kullanılması ile sağla-
nabilir (Zayıf öneri/GCP).

2. Eğer bu ilaçların kullanılmasına rağmen sistolik kan 
basıncı hâlen yüksek seyrederse, basıncın daha da 
düşürülmesi için müdahale edilmelidir (Kanıt düze-
yi çok düşük/IV, Zayıf öneri/C).

3. Eğer kan basıncı düşürülürse, ortalama arteriyel kan 
basıncı en azından 90 mmHg’nin üzerinde tutulmalı-
dır (Zayıf öneri/GCP).

JSSC (2012) (57)

1. Anevrizmal SAK bulguları gelişmesinin hemen son-
rasında yatak istirahati verilmesi ve invaziv test ya da 
girişimlerden kaçınılması önerilir (Orta derece öne-
ri/B).

2. Tekrar kanamanın engellenmesi için yeterli analjezi 
ve sedasyon ile birlikte agresif antihipertansif tedavi 
gereklidir (Güçlü öneri/A).

3. Antihipertansiflerin dikkatli reçete edilmesi gerekli-
dir (Orta derece öneri/B).

4. Antifibrinolitik tedavi, tekrar kanama riskini azalt-
maya meyilli ise de artmış serebral iskemi oranı ile 
tedavideki faydalarını boşa çıkarmaktadır (Orta de-
rece öneri/B). 
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8. İlk kanamanın olduğu andan 72 saatten daha fazla 
süre sonra değerlendirilen hastalarda, kanama riski-
nin azaltılması için uygulanacak girişimler, geç sereb-
ral vazospazm döneminden sonra değerlendirilmeli-
dir (elektif cerrahi) (Orta derece öneri/B).

9. Hem iskemik hem de hemorajik komplikasyonların 
riskleri, ilk kanamayı takip eden 10. günden sonra 
yapılacak cerrahi ile en aza indirilebilir (Zayıf öneri/
C1).

Cerrahi Klipleme ve Endovasküler Koilleme

Anevrizmal SAK’lı hastalarda yeniden kanamanın 
önlenmesi için en önemli tedavi yöntemleri cerrahi klip-
leme ve endovasküler koillemedir. Tedavi yöntemini be-
lirlemede hastaya, hastalığa ve merkeze bağlı faktörlerin 
(örneğin merkezin tedavi sonuçları gibi) dikkate alınma-
sı uygundur. 

Öneriler

1. Rüptüre anevrizmaların tedavi modalitesi; hasta, 
anevrizma ve merkeze bağlı özellikler göz önüne 
alınıp, serebrovasküler cerrah ve girişimsel radyolog 
tarafından yapılacak bir fikir alışverişi sonrası belir-
lenmelidir (Zayıf öneri/GCP).

2. Hem cerrahi klipleme hem de endovasküler koille-
menin yapılabildiği durumlarda, endovasküler ko-
illeme ilk tercih olmalıdır (Yüksek kanıt düzeyi/Ib, 
Güçlü öneri/A). Buna ek olarak, merkezin klinik 
performansı da göz önüne alınmalıdır. Stent kulla-
nılırken çok dikkatli olunmalı ve diğer bir alternatif 
tedavi yönteminin olmadığı sınırlı vakalarda tercih 
edilmelidir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, Orta de-
rece öneri/B).

3. Cerrahi klipleme şu durumlarda ilk tercih olmalıdır: 

� 40 yaş altı (Kanıt düzeyi orta/IIa, Orta derece 
öneri/B).

� Boşaltılması gereken hematom varlığı ve dekom-
presyon gereken durumlar (Kanıt düzeyi orta/
düşük/III, Orta derece öneri/B).

� Anevrizmaya ait faktörler:

- Orta serebral arter anevrizmaları (Kanıt düzeyi 
orta/IIa, Orta derece öneri/B).

- Geniş boyunlu/kaideli anevrizmalar (Kanıt düze-
yi orta/düşük/III, Orta derece öneri/B).

- Dalların çıktığı anevrizmalar (Kanıt düzeyi orta/
düşük/III, Orta derece öneri/B).

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anevrizmal SAK sonrası anevrizmanın tekrar kana-
ma riskinin azaltılması için rüptüre anevrizmanın 
cerrahi olarak kliplenmesi veya endovasküler olarak 
koillenmesi hastaların çoğunluğunda, mümkün olan 
en kısa zamanda yapılmalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, 
Güçlü öneri/I). 

ESO (2013) (312)

1. Tekrar kanama riskinin azaltılması için anevrizma, 
lojistik ve teknik olarak uygun olan en kısa süre içeri-
sinde tedavi edilmelidir. Eğer mümkünse en azından 
bulguların oluştuğu andan itibaren ilk 72 saat içeri-
sinde tedavi yapılması hedeflenmelidir. 

2. Bu karar evrelemeye bağlı olmamalıdır (Kanıt düze-
yi düşük/III, Zayıf öneri/C).

JSSC (2012) (57)

1. Tekrar kanamaya karşı alınan tedbirler çok önemlidir 
(Güçlü öneri/A).

2. Düşük dereceli olgularda (grade I-III), tekrar kana-
mayı önlemek için bulguların oluştuğu andan itiba-
ren ilk 72 saat içinde tedavi uygulanmalıdır (ileri yaş, 
sistemik komplikasyonlar ve tedavideki diğer güçlük-
ler dışında) (Zayıf öneri/C1).

3. Göreceli ciddi olarak değerlendirilen olgularda (gra-
de IV), yeniden kanamayı önleyici girişimlerin endi-
kasyonu hastanın yaşı, anevrizmanın yeri gibi faktör-
lere bakılarak konulmalıdır (Zayıf öneri/C1).

4. Çok ciddi olgularda (grade V), yeniden kanamaya 
yönelik girişimler prensip olarak akut dönemde uy-
gulanmaz. Yine de yüksek dereceli olgularda yeniden 
kanama riskinin belirgin yüksek olması nedeniyle, 
çok ciddi olgularda da akut dönemde cerrahi uygu-
landığı bildirilmiştir (Zayıf öneri/C1).

5. Ilımlı ya da az ciddi olarak değerlendirilen olgularda, 
serebral vazospazm gelişme sıklığı daha düşüktür ve 
erken cerrahiyi takiben iyileşme oranları daha iyidir 
(Güçlü öneri/A).

6. İntraserebral hematomun eşlik ettiği orta serebral ar-
ter anevrizması kanamalarında, erken cerrahi daha 
iyi sonuçlar verebilir (Orta derece öneri/B).

7. Vertebral arter disseksiyonuna bağlı gelişen SAK ol-
gularında aynı gün olan tekrar kanama sıklığı daha 
fazladır ve erken cerrahi sonrası iyileşme daha iyidir 
(Orta derece öneri/B).
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derecede mümkün ise, ilk tercih olarak endovasküler ko-
illeme düşünülmelidir. Ancak tedavi için son karar mer-
kezin performansına bağlıdır. 

Kesin tedavi modalitesinin gücü için, çelişkili so-
nuçlar rapor edilmiştir. Koilleme yapılan grupta, daha 
yüksek oranda fonksiyonel bağımsızlık saptanmasına 
karşılık, tekrar kanama oranları, rekürren anevrizma ve 
yeniden tedavi oranları daha yüksek bulunmuştur(46, 
191, 220, 222). 

 Anevrizma tarafından kraniyal sinir felci geliştiğin-
de felcin düzelmesi için hızlı dekompresyon anlamlı gö-
zükmektedir. Meta-analizler cerrahi grupta daha yüksek 
iyileşme oranları göstermektedir (115,159). Tedavi kara-
rında etkili olabilir.

Serebral anevrizmaların tedavi modalitesinin seçi-
minde hematom gibi yer kaplayan lezyonun varlığı çok 
önemlidir. İntraserebral hematom ile aSAK kombine 
olduğunda cerrahi kliplemenin koillemeye göre daha 
iyi olduğu konusunda bir görüş birliği vardır (108, 125, 
158).

Aynı şekilde tedavi seçiminde, anevrizmanın yeri ve 
şekli de önemli faktörlerdir. Geniş boyunlu anevrizma-
larda, büyük veya dev anevrizmalarda, orta serebral ar-
ter anevrizmalarında ve arteriyel dalların çıktığı anevriz-
malarda cerrahi klipleme, tercih edilen yöntem olabilir 
(108, 109, 120, 125, 260, 270). 

Tersine endovasküler koilleme ise cerrahi klipleme-
nin güç olduğu veya cerrahi ve genel anestezinin yüksek 
riskli olduğu vakalarda ilk tercih edilen yöntemdir (85, 
109, 209). Yaşlı hastaların olduğu bir ISAT alt grubunun 
analizine göre; koillenen grup daha iyi prognoza sahiptir 
ancak cerrahi klipleme orta serebral arter anevrizmala-
rında daha üstündür (284). Endovasküler koilleme orta 
serebral arter anevrizmalarında kolay değildir çünkü 
anevrizma genellikle geniş boyunludur ve arteriyel dalla-
ra sahiptir. Eğer bir anevrizmanın dar bir boynu varsa ve 
arteriyel dallanması yoksa endovasküler koilleme tatmin 
edici şekilde etkili olabilir. Hâlâ tedavi modalitesinin 
seçimi konusunda tartışmalar mevcuttur fakat endovas-
küler koilleme tıbbi olarak kötü durumdaki hastalarda, 
özellikle yaşlı hastalarda (256, 320, 334) ve vazospazm 
saptanmış hastalarda muhtemelen daha iyidir (37, 334). 

Genel olarak posterior dolaşım anevrizmalarında 
endovasküler koillemenin daha iyi olduğu kabul edilir. 
Baziler tepe anevrizmalarının endovasküler tedavisin-
de, mortalite ve kalıcı morbidite %0.9 ve 5.4 bildirilmiş-
tir (38). Cerrahi ve endovasküler karşılaştırmada kötü 
prognoz koillenen grupta daha düşük (%11-%30) bulun-
muştur (197). Paraklinoidal anevrizmaların tedavisinde 

4. Endovasküler koilleme şu durumlarda ilk tercih ol-
malıdır:

� 70 yaş üstü (Kanıt düzeyi orta/IIa, Orta derece 
öneri/B).

� WFNS grade IV ve V gibi kötü nörolojik durum-
daki hastalar (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, Orta 
derece öneri/B).

� Anevrizmaya ait faktörler:

- Posterior dolaşım anevrizmaları (Kanıt düzeyi 
orta/IIa, orta derece öneri/B).

- Dar boyunlu/kaideli anevrizmalar (Kanıt düzeyi 
orta/düşük/III, Orta derece öneri/B).

5. Özellikle endovasküler koilleme sonrası rekanalizas-
yon riski nedeniyle tedavi sonrası uzun bir dönem 
takip önerilir (Kanıt düzeyi orta/IIb, Orta derece 
öneri/B).

Kanıt: Guglielmi’nin koillerinin 1991’de piyasaya su-
nulmasından bu yana, endovasküler koilleme serebral 
anevrizmaların başlıca tedavi yöntemlerinden biri hâline 
gelmiştir. Bunun yanısıra, intraoperatif monitörizasyon 
ve intraoperatif anjiyografi kullanımı ile cerrahi klipleme 
sonuçlarında da iyileşmeler oldu (317). 

Anevrizmal SAK’lı hastalarda cerrahi klipleme ve 
endovasküler koillemeyi karşılaştıran pek çok çalışma 
vardır (168, 210, 219, 221, 222, 309). Koivisto ve arka-
daşları, endovasküler koilleme ile cerrahi klipleme ara-
sında klinik iyileşmeler açısından bir fark olmadığını bil-
dirmişlerdir (168). 2002 yılında çok merkezli prospektif 
ve randomize bir çalışma olan International Subarach-
noid Aneurysm Trial’da (ISAT), 1 yıl sonundaki morbi-
dite ve mortalite oranlarının koillenen grupta kliplenen 
gruba göre belirgin olarak düşük olduğu bildirilmiştir 
(%23,7’ye %30,6 p=0.0019) (219). ISAT’ın orta vade so-
nuçları 2005 yılında yayınlandı ve mortalite ve morbi-
dite oranlarının koillenen grupta kliplenen gruba göre 
daha düşük olduğu bildirilmiş (%23,5’a %30,9 p=0.0001) 
(222), ancak bağımsız sağ kalanların oranı, iki grup ara-
sında farklı bulunmamış (kliplenen grupta %82, koille-
nen grupta %83)(221). 2010 yılındaki ISAT raporunda 
ise, her iki tedavi sonuçlarının benzer olduğu vurgulan-
mıştır. Barrow çalışmasında, koillenen grupta kliplenen 
gruba göre daha iyi 1. yıl sonuçları olduğu gösterilmiş, 
ancak tedavilerin 3 yıllık klinik sonuçları arasında fark 
bulunmamıştır (211, 309). Sonuçta bu üç çalışmanın 
meta analizinde, 1. yılın sonunda koillenen grup daha 
iyi bulunmuş, ancak 3. yılın sonunda iki grup arasında 
bir fark saptanmamıştır (237). Özetle, aSAK’lı hastaların 
tedavisi için, eğer her iki yöntemin kullanılabilmesi eşit 
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5. Cerrahi olarak klipleme yöntemi, geniş (>50 ml) int-
raserebral hematomlu orta serebral arter anevrizma-
larında giderek artan oranda önerilmektedir. Endo-
vasküler koilleme ise yaşlı hastalarda (>70 yaş), kötü 
evredeki hastalarda (WFNS grade IV/V), baziler tepe 
anevrizmalarında önerilmektedir (Kanıt düzeyi dü-
şük/C, Kabul edilebilir öneri/IIb). 

6. Rüptüre anevrizmanın stentlenmesi, artmış mortalite 
ve morbidite ile ilişkilidir ve sadece daha az riskli se-
çenekler devre dışı kaldığında düşünülmelidir (Kanıt 
düzeyi düşük/C, Zayıf öneri/III).

ESO (2013) (312)

1. En iyi girişim yöntemine, nöroşirürjiyen ve nörorad-
yolog arasındaki disiplinler arası diyalog ile tartışılıp 
karar verilmelidir (GCP/iyi klinik uygulama). 

2. Bu tartışmaya dayanarak hasta bilgilendirilmeli ve 
karar verilme işlemine ne zaman uygun olursa dâhil 
edilmelidir (GCP). 

3. Anevrizmanın eşit olarak klipleme ya da koilleme 
yöntemleri ile tedavi edilebildiği durumlarda koille-
me tercih edilmelidir (Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü 
öneri/A).

4. Genel olarak, klipleme ya da koilleme kararı 3 majör 
içerik ile ilişkili birkaç faktöre bağlıdır: 

 Hasta: Yaş, komorbidite, intraserebral hematom var-
lığı, SAK evresi, anevrizma büyüklüğü, yeri ve yapı-
sı, kollaterallerin durumu (Kanıt düzeyi düşük/III, 
Orta derece öneri/B).

 İşlem: Yeterlilik, teknik beceriler ve mevcut imkânlar 
(Kanıt düzeyi düşük/III, Orta derece öneri/B).

 Lojistik: Disiplinler arası ilişkinin derecesi (Kanıt dü-
zeyi düşük/III, Orta derece öneri/B).

5. Anevrizmal SAK’lı hastada cerrahi girişim (kliple-
me) için öncelikli faktörler: Genç yaş, yer kaplayan 
intraserebral hematom (Kanıt düzeyi orta/II, Orta 
derece öneri/B) , anevrizmaya özgü durumlar:

� Yer: MCA ve perikallosal arter anevrizmaları 
(Kanıt düzeyi düşük/III, Orta derece öneri/B) 
(LOE III; level B),

� Geniş boyunlu anevrizma (Kanıt düzeyi düşük/
III, Orta derece öneri/B),

� Anevrizma kesesinden doğrudan çıkan arteriyel 
dalların varlığı (Kanıt düzeyi düşük/III, Orta 
derece öneri/B),

her iki grup arasında belirgin bir fark bulunmamıştır 
(14, 132). 

Anevrizmal SAK’lı bir hastada çoklu anevrizma sap-
tandığında, eğer mümkünse eş zamanlı yapılacak teda-
vi, rüptüre anevrizma yerine, yanlış anevrizma seçimini 
azaltır ve oluşabilecek tekrar kanamayı önler. Endovas-
küler koilleme, eş zamanlı olarak saptanan çoğu anev-
rizmayı kabul edilebilir komplikasyon oranları ile, tedavi 
edebilir (285, 300). 

Balon yardımcılı koil embolizasyon ile basit koil em-
bolizasyon arasında güvenlik açısından belirgin bir fark 
olmadığı bildirilmiştir (252). Bazı çalışmalar balon yar-
dımcılı koillemenin işlem sırasındaki anevrizma rüptür 
riskini artırdığını bildirse de, diğer çalışmalar balonun 
kanamayı hemen durdurmaya yardımcı olabileceğini 
bildirmişlerdir (253). Tersine, stent yardımcılı emboli-
zasyon teknik olarak daha üstündür ancak tromboem-
bolizm gibi komplikasyonların oranı daha yüksektir. Bu 
nedenle rüptüre anevrizmalar için stent kullanımının 
sınırlandırılması mantıklıdır (30).

Sonuç olarak, endovasküler tedavi kısa dönem sonuç-
lar için avantajlıdır ve cerrahi tedavi gibi, uygun tedavi 
seçeneklerinden biridir. En uygun tedavi seçiminde has-
ta, anevrizma özellikleri ve uygulama ekibi önem taşır.

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Mümkün olan en kısa sürede anevrizmanın tama-
men kapatılması önerilir (Kanıt düzeyi orta/B, Güç-
lü öneri/I).

2. Anevrizmanın tedavisinin belirlenmesine, hastanın 
ve anevrizmanın özellikleri göz önüne alınarak bir 
serebrovasküler cerrahın ve bir endovasküler uzma-
nının birlikte yapacağı multidisipliner bir yaklaşımla 
karar verilmelidir (Kanıt düzeyi düşük/III, Güçlü 
öneri/I).

3. Teknik olarak hem kliplemenin hem de koillemenin 
yapılabildiği rüptüre olmuş anevrizmalı hastalar için 
ilk tercih, koilleme olmalıdır (Kanıt düzeyi orta/II, 
Güçlü öneri/I).

4. Ciddi bir kontrendikasyon olmadığında, rüptüre 
anevrizma için klipleme ya da koilleme yapılan hasta-
ya kontrol görüntüleme yapılmalıdır (zamanlama ve 
yöntem hastaya göre değişir). Eğer anevrizmada kli-
nik olarak belirgin remnant varsa ya cerrahi klipleme 
ya da koilleme ile yeniden tedavi edilmesi için güç-
lü tavsiyede bulunulmalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, 
Güçlü öneri/I) .
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� Vertebral arterin disseke olduğu vakalarda, tekrar 
kanamanın önlenmesi için parent arterin proksi-
mal oklüzyonundan çok, trapping önerilmektedir 
(Zayıf öneri/C1).

� Bazı vakalarda endovasküler koilleme sonra-
sı oluşan rekürren anevrizmanın cerrahi olarak 
kliplenmesinin faydalı olduğu bildirilmiştir (Za-
yıf öneri/C1).

� Özellikle ciddi vakalarda ve yaşlı hastalarda geçi-
ci oklüzyon zamanının dikkatli monitörizasyonu 
gereklidir (Orta derece öneri/B).

� Serebral kan akımı ve oksijen saturasyonu moni-
törizasyonunun iskemik komplikasyonların ön-
lenmesinde yararlı olduğu bildirilmiştir (Zayıf 
öneri/C1).

� Anevrizma boynunun morfolojisi, perforatörlerin 
dağılımı veya klip pozisyonunun belirlenmesinde 
cerrahi mikroskop ile güçlük yaşanırsa nöroen-
doskop veya intraoperatif serebral anjiyografinin 
faydalı olduğu bildirilmiştir (Zayıf öneri/C1).

� Eğer oklüzyon testi pozitif ise, parent arter ligas-
yonu öncesinde bir arteriyel bypass yapılmalıdır 
(Orta derece öneri/B).

� Endovasküler tedavi (koil ile parent arter oklüz-
yonu) ve cerrahi bypass gibi kombine tedavilerin 
faydalı olduğu bildirilmiştir (Zayıf öneri/C1).

� Anevrizmal SAK sonrası gelişebilecek sekonder 
hidrosefaliyi önlemek için yapılan intraoperatif 
lamina terminalis fenestrasyonu, hidrosefali geli-
şimini azaltır (Zayıf öneri/C1).

� İntraoperatif rüptür riskini azaltmak için, bazen 
bilinçli olarak hipotansif tedavi yapılır (Orta de-
rece öneri/B).

6. Endovasküler tedavi

� Geniş boyunlu anevrizmalarda, endovasküler te-
davi sırasındaki koil sarkmasını önlemek için bir 
balon kateter kullanılabilir ama akut fazda çok 
dikkat edilmelidir (Zayıf öneri/C1).

� İntraarteriyel koil embolizasyon endikasyonları 
şunlardır (Zayıf öneri/C1): 

- Dar boyunlu anevrizma (<4-5 mm)

- Küçük anevrizma (< 15 mm)

- Kese/boyun oranı >2 

� Koilleme için uygun olmayan diğer vasküler ve 
anevrizmal konfigürasyonlar (Kanıt düzeyi çok 
düşük/IV, Zayıf öneri/C).

6. Anevrizmal SAK’lı hastada endovasküler girişim 
(koilleme) için öncelikli faktörler: 70 yaş üzeri (Ka-
nıt düzeyi orta/II, Orta derece öneri/B) , yer kapla-
yan intraserebral hematom olmaması (Kanıt düzeyi 
orta/II, Orta derece öneri/B) ve anevrizmaya özgü 
durumlar:

� Posterior yerleşim

� Dar boyunlu anevrizma 

� Unilobar şekil (Kanıt düzeyi düşük/III, Orta de-
rece öneri/B).

7. Yaşlı hastalar tedaviden dışlanmamalı, hastanın kli-
nik ve fiziksel durumu göz önüne alınarak karar ve-
rilmelidir. 

JSSC (2012) (57)

1. Endovasküler tedavi, rüptüre anevrizması olan uy-
gun hastalarda tekrar kanamayı önleyici bir yöntem 
olarak kabul edilmelidir (Orta derece öneri/B).

2. Endovasküler tedavi, cerrahi tedavi zor veya cerra-
hi/genel anestezi riski yüksek olduğunda göz önüne 
alınmalıdır (Orta derece öneri/B).

3. Endovasküler tedavi, birden çok anevrizması olan 
hastaların tek bir seansta tüm anevrizmalarının ka-
patılmasına olanak vermesinden dolayı avantajlı ola-
bilir (Zayıf öneri/C1).

4. Endovasküler tedavi, geniş boyunlu veya dev anev-
rizmalarda tam kapatılamama ve rekanalizasyon sık-
lığının yüksek olması nedeniyle uygun değildir (Orta 
derece öneri/B).

5. Cerrahi tedavi

� Serebral anevrizmaların direkt cerrahisi için seçi-
len yöntem, anevrizma boynunun kliplenmesidir 
(Güçlü öneri/A).

� Coating ya da wrapping sonrası gelişebilecek tek-
rar kanama sıklığı, kliplemeden sonrakine göre 
daha yüksektir ancak konservatif tedavi uygula-
nan anevrizmalardan daha düşüktür (Güçlü öne-
ri/A).

� İnternal serebral arterin dallanma noktası olma-
yan yerlerinden gelişen bazı özel anevrizmalarda 
(blister-like) wrapping yapılan materyalin klip-
lenmesi önerilmektedir (Zayıf öneri/C1).
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� Trombozun ilerlemesi, rekanalizasyon ve kanama 
nadir değildir. Bu nedenle koil embolizasyon son-
rası periyodik takip gereklidir (Güçlü öneri/A).

� 3 mm’den küçük rezidü anevrizma saptanmasın-
da MR anjiyografi yeterliliği DSA’dan daha azdır. 
Bu nedenle takip görüntülüme yöntemi vakaya 
göre belirlenmelidir (Zayıf öneri/C1).

� Rekanalize anevrizmanın tekrar tedavisi gerekir-
se, endovasküler ya da açık cerrahi yöntem düşü-
nülmelidir (Güçlü öneri/A).

� İnternal karotid arter, vertebral arter anevrizma-
ları ve dissekan anevrizmalar için parent arter ok-
lüzyonu gerekebilir (Zayıf öneri/C1).

� Parent arter oklüzyonu gerekliliği, akut dönemde 
zor olduğu için vakaya göre dikkatle değerlendi-
rilmelidir (Zayıf öneri/C1).

� Oklüzyon testini iyi tolere etmeyen hastalarda bir 
bypass düşünülmelidir (Zayıf öneri/C1).

Cerrahi veya Endovasküler Girişim Sırasındaki 
Anestezi Yönetimi

Rüptüre serebral anevrizması olan hastaların tedavi-
sinde anestezi kritiktir. Uygun kan basıncının, kan şekeri 
seviyesinin ve vücut ısısının sağlanması ve monitörize 
edilmesi iyi tedavi sonuçları ve iyi prognoz için önem-
lidir.

Öneriler

1. Rüptüre serebral anevrizmanın cerrahisi sırasında 
yeterli kan basıncının sağlanması önerilir ve derin hi-
potansiyondan kaçınılması arzu edilir (Kanıt düzeyi 
orta/düşük/III, Orta derece öneri/B).

2. Rüptüre serebral anevrizmanın cerrahisi sırasında hi-
pergliseminin tedavi edilmesi gerekir ve yeterli glise-
mik kontrol arzu edilir (Kanıt düzeyi orta/IIa, orta 
derece öneri/B).

3. İyi preoperatif nörolojik durumu olan rüptüre sereb-
ral anevrizmalı hastaların cerrahisi sırasında indük-
lenmiş hipotermi önerilmez (Kanıt düzeyi yüksek/
Ib, Güçlü öneri/A).

Kanıt: Geçmişte, anevrizmanın intraoperatif tekrar 
kanamasını önlemek için hipotansiyon indüklenmiştir 
(86, 102, 130). Ancak hipotansiyonun aşırı indüklenme-
si (sistolik kan basıncı <60 mmHg) tıpkı yüksek intrao-
peratif sistolik kan basıncının kötü prognoz için bir risk 
faktörü olması gibi erken ya da kronik iskemik yaralan-
maya bağlı nörolojik hasarlanma potansiyel riskine sa-

� Yeni kullanılmaya başlanan 3 boyutlu koiller ve 
balon kullanılarak boyun yeniden modellendir-
me yöntemlerinin gelişmesi ile koil embolizasyon 
kullanım endikasyonları genişlemiştir (kese/bo-
yun oranı >2 vakalar da dâhil) (Zayıf öneri/C1).

� Eğer perkütan anjiyoplasti veya vasküler dilatas-
yon yapılırsa vazospazm riskinin yüksek olduğu 
periyotta bile embolizasyon yapmak mümkündür 
(Zayıf öneri/C1). 

� Başlangıç kanamasından sonra erken dönemde 
endovasküler tedavi yapılması uygundur (Orta 
derece öneri/B).

� Endovasküler tedaviyi takiben oluşabilecek va-
zospazm riski, klipleme sonrasıyla aynı ya da 
daha düşüktür. Buna karşın serebral infarktüs 
sıklığı belirgin olarak farklı değildir ve sonuç iki 
yöntem arasında karşılaştırılabilir (Orta derece 
öneri/B).

� Posterior dolaşım anevrizmaları için koil embo-
lizasyon sonuçları ile cerrahi tedavi sonuçlarının 
karşılaştırılabilir olduğu bildirilmiştir (Orta dere-
ce öneri/B). 

� Herhangi bir yerdeki anevrizmanın tedavisinin 
seçiminde, vakaya özgü klinik değerlendirme ya-
pılmalıdır (Zayıf öneri/C1).

� Trombozdan dolayı gelişebilecek perioperatif em-
bolik komplikasyonların önlenmesi için antikoa-
gülan/antiplatelet tedavi uygulaması iyi bilinmek-
tedir, ancak henüz standart bir tedavi olarak kabul 
edilmemektedir (Zayıf öneri/C1). 

� Kronik dönemdeki rüptüre serebral anevrizma-
ların tedavisinde antikoagülan/antiplatelet tedavi 
sıklıkla kullanılır (Zayıf öneri/C1).

� İntraoperatif emboli saptanması için transkrani-
yal doppler ultrasonografi nadiren kullanılır (Za-
yıf öneri/C1). 

� Rüptüre bir anevrizmanın akut döneminde ye-
niden kanamaya yol açabileceği için fibrinolitik 
tedavi çok dikkatli uygulanmalıdır (Zayıf öneri/
C1).

� Akut dönemdeki rüptüre bir anevrizmanın em-
bolizasyonu çok dikkatli yapılmalıdır (Orta dere-
ce öneri/B).

� Tedavi edilen anevrizmaların uygun takip görün-
tülemelerinin yapılması zorunlu olarak kabul edi-
lir (Orta derece öneri/B).



164

Nörovasküler Cerrahi Rehberleri
Anevrizmal Subaraknoid Kanama İçin Öneriler

2. Geçici klipleme sırasında, farmakolojik stratejiler ve 
indüklenmiş hipertansiyon için spesifik öneri vere-
bilmek için veriler yetersizdir ancak kullanılmaları-
nın akılcı olduğu durumlar mevcuttur (Kanıt düzeyi 
düşük/C, Kabul edilebilir öneri/IIb).

3. Anevrizma cerrahisi sırasında indüklenmiş hipoter-
mi rutin olarak önerilmez ancak seçilmiş vakalarda 
mantıklı bir seçenek olabilir (Kanıt düzeyi orta/B, 
Zayıf öneri/III).

4. Anevrizma cerrahisi sırasında intraoperatif hiperg-
liseminin önlenmesi önerilir (Kanıt düzeyi orta/B, 
Orta derece öneri/IIa). 

5. Rüptüre anevrizmaların endovasküler olarak tedavisi 
sırasında genel anestezi kullanılması, seçilmiş hasta-
larda faydalı olabilir (Kanıt düzeyi düşük/C, Orta 
derece öneri/IIa).

Geç Serebral İskemi ve Vazospasm Yönetimi

Serebral vazospazm genellikle aSAK’ın başlangıcın-
dan sonraki 7.-10. günlerde pik yapar ve 2. haftadan 
sonra bu risk azalır. Arter daralmasının anjiyografik ola-
rak gösterilebildiği olgularda, geç serebral iskemi veya 
infarktüs, belirgin bir sebep olmadan hemiparezi, afazi, 
apraksi, hemianopi ve ihmal gibi nörolojik defisitler ile 
tanımlanabilir (340). Göreceli olarak büyük damarlar 
için, vazospazm anjiyografik olarak gösterilse bile, vaka-
ların sadece yaklaşık %50’si nörolojik semptomlar göste-
rir. Vazospazmın ciddiyeti semptomlarla ilişkilidir ancak 
radyolojik olarak ciddi vazospazmlı hastalar asempto-
matik olabilirler. Buna karşın radyolojik ılımlı vazos-
pazmı olan hastalarda, sadece semptomlar görülmeyip 
infarktüs te gelişebilir (1). Serebral iskemi ve infarktüsün 
oluşmasının, distal mikro dolaşım yetersizliği, azalmış 
kollateral dolaşım, iskemiye hücresel toleransta genetik 
ve fizyolojik varyasyonlar gibi çok faktöre bağlı olduğu 
varsayılır (318,354). Vazospazm ile ilişkili olan geç se-
rebral iskemi, aSAK ile ilgili mortalite ve morbiditenin 
başlıca sebeplerinden biridir ve bu durumun tedavisi ol-
dukça karmaşıktır. Oral nimodipin, övoleminin idamesi, 
üçlü H tedavisi ve vazodilatatör ya da balon kullanılarak 
endovasküler tedavi konusunda, önceki rehberlere göre 
belirgin ilerlemeler olmuştur. 

Öneriler

1. Transkraniyal doppler, vazospazma bağlı geç sereb-
ral iskeminin tanısında faydalıdır, BT anjiyografi ve 
DSA’nın yanı sıra perfüzyon BT’de önerilir (Kanıt 
düzeyi orta/düşük/III, Orta derece öneri/B).

2. Oral nimodipin, geç serebral iskeminin önlenmesi 
için kullanılmalıdır (Kanıt düzeyi yüksek/Ia, Güçlü 

hiptir (51, 130,131). İntraoperatif kan basıncının uygun 
şekilde yönetilmesinin kısa dönem iyi klinik sonuçlar ile 
ilişkili olduğu bildirilmiştir (94). Parent arterin iki daki-
kadan daha fazla geçici olarak kliplenmesini gerektire-
cek vakalarda hipertansiyonun sağlanması düşünülebilir 
ancak bu varsayımın geçerliliği için daha çok çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 

Anevrizmal SAK’ı olan beyin hasarlı hastalarda ge-
nellikle hiperglisemi mevcuttur. Bunun yanında hiperg-
lisemi, hastanın hastaneye başvuru anındaki klinik evre-
si ve hastalığın ciddiyeti ile de ilişkilidir (4, 80). Bunun 
yanında kötü prognostik faktörlerle bağımsız nedensel 
bir ilişkiye sahiptir (80, 149, 185, 211, 273, 345). İntra-
operatif sürekli hipergliseminin varlığının, bilişsel ve 
nörolojik fonksiyonlarda uzun dönemli olarak azalma 
ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (247) ve postoperatif 
glisemik kontrol postoperatif enfeksiyonların sıklığını 
azaltmaktadır (28). Ancak hipergliseminin agresif ola-
rak kontrolünün prognoz üzerine yararlı etkileri henüz 
belirsizdir. 

Rüptüre serebral anevrizma cerrahisi sırasında hi-
potermi indüksiyonu (33 0C) göreceli olarak güvenlidir, 
ancak uygulama öncesinde iyi nörolojik durumdaki has-
taların nörolojik sonuçlarının ve mortalitelerinin iyileş-
mesi üzerinde faydalı değildir (8,129,236, 324). 

Kompleks bir anevrizma cerrahisi sırasında, ekstra-
korporeal dolaşım altında kardiyak arrest ile birlikte 
derin hipoterminin uygulandığı olguların sonuçları için 
fikir birliği yoktur (22, 24, 25, 113, 160, 190, 196, 255, 
292, 293, 307, 308).

Genel olarak, kraniotomide uygulanan anestezi pren-
sipleri endovasküler tedavide de uygulanabilir. Endo-
vasküler tedavi için uygulanan anestezi yöntemleri, her 
klinikte farklılık gösterebilir ancak sedasyon veya genel 
anestezi tipik seçeneklerdir (141, 183, 205, 257, 336). Bu 
iki yöntemi karşılaştıran bir çalışma yoktur ancak sedas-
yon, nörolojik semptomların teyit edilmesi ve kan basın-
cında küçük değişiklikler yapması nedeniyle kullanış-
lıdır (67, 153, 336). Buna karşın hastanın hareketlerini 
minimize ettiği ve bu da görüntü kalitesini artırdığı için 
sedasyona nazaran genel anestezi tercihi giderek artmak-
tadır (67, 336). 

Diğer Rehberlerin  Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anevrizma cerrahisi sırasında intraoperatif hipo-
tansiyonun derecesi ve süresinin minimize edilmesi 
uygundur (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/
IIa).
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Vazospasm için Statinler, Clazosentan, magnezyum 
sülfat çok olarak çalışılmış, ancak serebral iskemiyi azalt-
tıklarına dair somut delil elde edilmemiştir(76, 79, 105, 
164, 199, 200, 202, 259, 269, 343, 352, 355).

Lomber drenajın yararlı etkileri olabilir (6,160).

Geç serebral iskeminin tedavisinde hemodinamik 
genişletme kullanılabilir. Geleneksel olarak hemodina-
mik genişletme tedavisi hemodilüsyon, hipervolemi ve 
hipertansif tedaviden oluşur. Ancak yakın zamanda ya-
pılan çalışmalar, bu üçlü H tedavisinin yerini övolemi ve 
indüklenmiş hipertansiyona bıraktığı görülmektedir (63, 
138, 315). İndüklenmiş hipertansiyon için de daha geniş 
çalışmalara gerek duyulmaktadır (100, 325).

Vazospasmda endovasküler tedavi, hemodinamik ge-
nişletmenin yetersiz kaldığı hastalarda ya da anjiyografik 
olarak dokümante edilmiş vasküler anormalliğin oldu-
ğu vakalarda kullanılabilir (143). Bu tedavi, ulaşılabilir 
bölgelerde balonlar kullanılarak yapılan anjiyoplasti ve 
distal damarlar için kullanılan vazodilatatörleri içerir 
(298). Her ne kadar balon anjiyoplasti, damarın rüptü-
re olması, tromboembolizm ve geç dönemde darlık gibi 
komplikasyonlarla ilişkili olsa da rekürren vakalar ya da 
diğer tedavi yöntemlerine yanıtsız vakalarda hâlen yarar-
lı olduğu düşünülmektedir (287, 321). Proflaktik balon 
anjiyoplasti, terapötik anjiyoplastiyi azaltmada etkilidir 
ancak klinik iyileşmeyi artırmaz (356). 

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anevrizmal SAK’lı tüm hastalara oral nimodipin ve-
rilmelidir (Kanıt düzeyi yüksek/A, Güçlü öneri/I).

2. Geç serebral iskeminin önlenmesi için övoleminin ve 
normal dolaşım kan hacminin idamesi önerilir (Ka-
nıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

3. Anjiyografik vazospazm gelişmeden önce proflaktik 
hipervolemi ya da balon anjiyoplasti önerilmez (Ka-
nıt düzeyi orta/B, Zayıf öneri/III).

4. Transkraniyal doppler ultrasonografi, arteriyel va-
zospazmın monitörize edilmesi için kullanılabilir 
(Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa).

5. Potansiyel beyin iskemi bölgelerinin tespiti için BT 
veya MR ile perfüzyon görüntülüme yararlı olabilir 
(Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa). 

6. Geç serebral iskemili hastalar için, kan basıncı baş-
langıçta kendisi yükselmedikçe ve kardiyak durum 
bunu önlemedikçe hipertansiyonun indüklenmesi 
önerilir (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

öneri/A). Oral nimodipinin uygulanmasının müm-
kün olmadığı durumlarda alternatif olarak intrave-
nöz olarak verilebilir (Kanıt düzeyi orta/IIa, Orta 
derece öneri/B).

3. Geç serebral iskeminin önlenmesinde, lomber drenaj 
kullanılabilir (Kanıt düzeyi yüksek/Ib, Güçlü öne-
ri/A).

4. Vazospazma bağlı geç serebral iskeminin önlenme-
sinde profilaktik üçlü H tedavisi önerilmez, ancak 
övolemi sağlanması önerilir (Kanıt düzeyi orta/IIa, 
Orta derece öneri/B).

5. Geç serebral iskeminin oluşmasından sonra, hasta-
nın nörolojik durumuna göre indüklenmiş hipertan-
siyon önerilir (Kanıt düzeyi orta/IIa, Orta derece 
öneri/B).

6. Diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen ve tekrar-
layan geç serebral iskemi için farmakolojik ajanların 
intravenöz infüzyonu ve balon anjiyoplasti önerilebi-
lir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, Orta derece öne-
ri/B).

Kanıt: Geç serebral iskemi zaman zaman tanısal zor-
luklar doğurur. Ardışık nörolojik muayene önemlidir. 
Ancak kötü klinik dereceli hastaların böylesi testlere 
duyarlılıkları azalmıştır. Bu nedenle, tanısal yaklaşımlar 
eldeki özel klinik durumlara göre belirlenmelidir. Ar-
teriyel daralmayı, perfüzyon anormallikleri ve azalmış 
serebral oksijenizasyonu gösterebilmek için çeşitli yön-
temler kullanılır ve her yöntemin kendine özgü artıları 
ve eksileri vardır. Arteriyel darlığı gösteren görüntüle-
me tekniklerine (BT anjiyografi, DSA gibi) göre, düşük 
perfüzyon alanlarını göstererek geç serebral iskeminin 
tanısı daha doğru koyabilen yeni perfüzyon görüntüle-
me teknikleri bildirilmiştir(61, 62, 142, 217, 332, 348). 
Tekrarlanan radyasyon dozları ve kontrast madde veril-
mesine rağmen perfüzyon BT hâlen yararlı bir tanı yön-
temidir (332). 

Etkisi iyi dokümante edilmiş nimodipini birçok reh-
ber önermektedir (5,251). Üç hafta boyunca 4 saat ara-
lıklarla verilen 60 mg oral nimodipin genellikle önerilen 
standart tedavidir. Yutma güçlüğü olan hastalar ilacın 
toz formunu almaları önerilir. İntravenöz nimodipinin 
etkisinin geç serebral iskemi ve vazospazmı önlemede 
oral ajanlardan farklı olmadığı ve oral preparatın alın-
masının güç olduğu durumlarda geçerli bir alternatif ol-
duğu gösterilmiştir (175). 

Subaraknoid boşluğa postoperatif olarak kalsiyum 
kanal blokerleri verilmesinin etkileri tartışmalıdır ve ya-
rarı hâlen kanıtlanmamıştır (19,78,156,,202,2
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nimodipinin etkinliği bazı araştırmacılar tarafın-
dan bildirilmiştir (Zayıf öneri/C1).

� Sistemik hemodinamik tedavi: İndüklenmiş hi-
pertansiyon, hipervolemi ve hemodilüsyonun 
(üçlü H tedavisi), vazospastik damarlar tarafın-
dan sulanan alanlarda serebral kan akımının art-
masında etkili olduğu bildirilmiştir (orta derece 
öneri/B).

� Hiperdinamik tedavi diğer bir deyişle normovo-
lemi altında kardiyak inotropik regülasyon ile se-
rebral dolaşımın sağlanması da denenmiştir (Za-
yıf öneri/C1).

� İntraarteriyel papaverin spastik serebral damarla-
rı tersine çevirmede etkilidir (grade C1) ama pa-
paverin kısa etkilidir ve tedavinin tekrarlanması 
gerekir. 

� Her ne kadar intraarteriyel ya da intravenöz mil-
rinon uygulamasının ve intraarteriyel fasudil hid-
roklorid uygulamasının mükemmel anekdotal 
sonuçları bildirilmiş olsa da yararları henüz tam 
olarak saptanamamıştır (Zayıf öneri/C1). 

� Perkütan transluminal anjiyoplasti (PTA), spastik 
serebral damarları mekanik olarak genişletir. Bu-
nun sonucunda serebral kan akımı artar ve taki-
ben klinik semptomlar düzelir (Zayıf öneri/C1). 

� İntraarteriyel papaverin infüzyonuna nazaran 
hem daha uzun süre hem de daha etkili olmasına 
karşın, PTA ile ilişkili çok ciddi risklerin olduğu 
not edilmelidir (Zayıf öneri /C1). 

Hidrosefali Yönetimi

Genellikle bir beyin anevrizmasının rüptürünü izle-
yen hidrosefali, kötü sonuçlarla ilişkili olabildiğinden, 
akut veya kronik semptomatik hidrosefali için terapötik 
müdahale oldukça önemlidir.

Öneriler

1. Akut semptomatik hidrosefali tedavisinde ekstra 
ventriküler drenaj (EVD) ve lomber drenaj gibi yön-
temlerle BOS drenajı önerilmektedir (Kanıt düzeyi 
orta/düşük/III, Orta derece öneri/B).

2. Üçüncü veya dördüncü ventriküllerde kanın eşlik et-
tiği akut hidrosefali için EVD önerilirken (Kanıt dü-
zeyi orta/düşük/III, Orta derece öneri/B), üçüncü 
veya dördüncü ventriküllerde kanın olmadığı ve sup-
ratentoryal herniasyon olasılığı olmayan durumlarda 
lomber drenaj düşünülebilir (Kanıt düzeyi düşük/
IV, Zayıf öneri/C).

7. Serebral anjiyoplasti ve/veya selektif intra arteriyel 
vazodilatatör tedaviler, hipertansif tedaviye hızla ce-
vap vermeyen semptomatik serebral vazospazmı olan 
hastalarda uygulanabilir (Kanıt düzeyi orta/B, Orta 
derece öneri/IIa).

ESO (2013) (312)

1. Nimodipin geç serebral iskeminin önlenmesi için 
oral olarak (60 mg/4 saat) verilmelidir (Kanıt düzeyi 
yüksek/I, Güçlü öneri/A).

2. Nimodipin, oral olarak verilemediği durumlarda 
intravenöz olarak verilmelidir (Zayıf kanıt düzeyi/
GCP).

3. Magnezyum sülfat, geç serebral iskeminin önlenmesi 
için önerilmez (Kanıt düzeyi yüksek/I, Güçlü öne-
ri/A).

4. Geç serebral iskemili hastalarda sonuçların iyileşmesi 
için indüklenmiş hipertansiyon ya da hipervolemiye 
ait kontrollü çalışmalardan elde edilmiş kanıt yoktur 
(Kanıt düzeyi çok düşük/IV, Zayıf öneri/C).

JSSC (2012) (57)

1. Serebral vazospazmın tanısı

� Serebral vazospazmın tanısı genellikle anjiyog-
rafik bulgularla konulur. Transkraniyal doppler 
ultrasonografi invaziv olmayan yararlı bir diğer 
yöntemdir (Orta derece öneri/B).

� MR anjiyografi, difüzyon ağırlıklı MR, 3D BT an-
jiyografi, SPECT gibi diğer modaliteler, önerilme-
leri için yetersiz veri olsa da SAK yönetiminde ya-
rarlı ve tamamlayıcı olabilirler (Zayıf öneri/C1).

2. Serebral vazospazmın tedavisi

� Subaraknoid kanamanın boşaltılması: Anevriz-
mal SAK sonrası vazospazmın önlenmesinde 
doku plazminojen aktivatörü kullanılarak yapılan 
intratekal fibrinolitik tedavi ve ürokinaz kullanı-
larak yapılan sisternal irrigasyon tedavisi yararlı-
dır (Orta derece öneri/B).

� Serebral vazospazmın farmakoterapisi: Fasudil 
hidroklorid’in (Rho kinaz inhibitörü) sistemik 
olarak uygulanmasının, vazospazmın azalmasın-
da etkili olduğu gösterilmiştir (Orta derece öne-
ri/B).

� Diğer kalsiyum kanal inhibitörlerinin etkili ol-
duğu gösterilmemesine karşın, henüz Japonya’da 
onaylanmamış bir kalsiyum kanal inhibitörü olan 
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olmadığı görülmüştür (Kanıt düzeyi orta/B, Zayıf 
öneri/III).

4. Lamina terminalisin rutin fenestrasyonu, şant ba-
ğımlı hidrosefali oranını azaltmak için kullanışlı de-
ğildir ve bu nedenle rutin olarak yapılmamalıdır (Ka-
nıt düzeyi orta/B, Zayıf öneri/III).

ESO (2013) (312)

1. BT ile kanıtlanmış hidrosefali, üçüncü veya dör-
düncü ventrikülleri kanla dolu hastalarda, harici bir 
ventriküler drenaj uygulanmalıdır. Bu drenaj, basıncı 
azaltmak, basıncı izlemek ve kanı almak için kulla-
nılabilir. Son nedenden dolayı uygulanmasının kanıt 
düzeyi düşüktür (Zayıf öneri/GCP).

2. Sedatize edilmemiş ve akut hidrosefaliden dolayı 
kötüleşen hastalarda, üçüncü ve dördüncü ventrikül 
kanla dolu değilse ve supratentoryal herniasyon önle-
nirse lomber ponksiyon düşünülebilir (Kanıt düzeyi 
çok düşük/IV, Zayıf öneri/C).

3. Sedatize ve BT ile kanıtlanmış hidrosefalisi olan has-
talarda, üçüncü ve dördüncü ventriküller kanla dolu 
değilse lomber drenaj düşünülmelidir (Kanıt düzeyi 
çok düşük/IV, Zayıf öneri/C).

4. Semptomatik kronik hidrosefalisi olan hastalar vent-
riküloperitoneal veya ventriküloatriyal şant gerekti-
rirler (Zayıf öneri/GCP).

JSSC (2012) (57)

1. Eğer gerekirse beyin omurilik sıvısı drenajı yapılır. 
Rüptüre anevrizmanın akut aşamasındaki endovas-
küler tedaviyi takiben yapılan ventriküler drenajın 
intraserebral kanamaya yol açabileceği bildirilmiştir. 
Özellikle antikoagülan/antiplatelet ajanlar kullanıldı-
ğında özel dikkat gösterilmelidir (Zayıf öneri/C).

Nöbet ve Diğer tıbbi Komplikasyonların Yönetimi

Epileptik Nöbet

Anevrizmal SAK sonrası nöbet sıklığının % 20 (1-
9,274) kadar yüksek olduğu bildirilmiştir ve nöbetin, 
kötü bir klinik sonuç için bağımsız bir risk faktörü oldu-
ğu bilinmektedir.

Öneriler

1. Antiepileptikler nöbet görülen aSAK’lı hastalarda 
kullanılmalıdır (Zayıf öneri/GCP).

2. Profilaktik antikonvülsanların kullanımı genellikle 
önerilmez (orta/Düşük kanıt düzeyi/III, Orta de-
rece öneri/B). Bununla birlikte, geç dönemde nöbet 

3. Anevrizmal SAK’lardan sonra oluşan semptomatik 
kronik hidrosefali tedavisinde, beyin omurilik sıvısı-
nın kalıcı olarak diversiyonu önerilir (Kanıt düzeyi 
orta/düşük/III, Orta derece öneri/B).

Kanıt: Anevrizmal SAK’lı hastaların yaklaşık %20
’sinde akut, %10’unda kronik hidrosefali gelişir (126). 
Akut hidrosefali gelişen hastalar beyin BT’lerinde vent-
riküler genişleme ve kötü nörolojik bulgular gösterebi-
lirler. Akut hidrosefali gelişiminin aSAK’lardan ziyade 
intraventriküler kanama miktarı ile daha fazla ilişkili 
olduğu bildirilmiştir (12, 126).

Akut hidrosefali, ekstraventriküler drenaj (EVD) 
veya lomber drenaj ile tedavi edilir. EVD ile tedavi edi-
len hidrosefalili hastalarda nörolojik iyileşmeler gözlenir 
(118, 216, 263 264). EVD’nin etkisine ilişkin araştırma 
verileri heterojendir. Bazı çalışmalar EVD’nin yeniden 
kanama veya inflamasyon riskini artırdığını öne sürer-
ken (36, 245), bazıları ise EVD ile ilişkili yüksek riskler 
bulamamıştır (123, 212).

Akut semptomatik hidrosefali tedavisinde, 3. veya 
4. ventriküllerde kan görülen ve obstrüktif hidrosefa-
lisi olan hastalar için EVD seçilirken, 3. veya 4. ventri-
küllerde kan olmayan, komünikan hidrosefalisi olan ve 
supratentoryal herniasyon riski olmayanlar için lomber 
drenaj yapılır. Bununla birlikte, geleneksel olarak uygu-
lanan bu seçimleri destekleyen klinik çalışmalar eksiktir 
(136, 137).

Demans, yürüme bozukluğu ve idrar kaçırma gibi 
nörolojik bulgularla karakterize olan kronik hidrosefali, 
bulguların iyileştirilmesinde etkili olan ventriküloperi-
toneal şant ile tedavi edilir (30, 335, 341).

Şant yerleştirilmesi gereken kronik hidrosefalinin 
gelişiminde, takılmış olan EVD süresi veya uygulanmış 
olan klipleme ya da koilleme arasında önemli bir fark 
saptanmamıştır (15, 68, 75, 110, 167, 335), 

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anevrizmal SAK ile ilişkili akut semptomatik hid-
rosefali, EVD veya lomber drenaj ile yönetilmelidir 
(Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

2. Anevrizmal SAK ile ilişkili kronik semptomatik hid-
rosefali, kalıcı beyin omurilik sıvısı yönlendirilmesi 
ile tedavi edilmelidir (Kanıt düzeyi düşük/III, Güç-
lü öneri/I).

3. EVD’nin çıkarılmadan önce 24 saatten fazla kapatıl-
masının, ventriküler şant ihtiyacını azaltmada etkili 
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Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Profilaktik antiepileptiklerin kullanımı, kanamadan 
hemen sonraki dönemde düşünülebilir (Kanıt düze-
yi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

2. Uzun süreli antikonvülsan kullanımı önerilmemekte-
dir, ancak geçirilmiş nöbet öyküsü, intraserebral he-
matom varlığı, dirençli hipertansiyon, infarktüs veya 
orta serebral arterdeki anevrizma gibi geç dönem 
nöbet bozukluğu için bilinen risk faktörleri olan has-
talar için düşünülebilir (Kanıt düzeyi orta/B, Kabul 
edilebilir öneri/IIb).

ESO (2013) (312)

1. Klinik olarak nöbet geçiren hastalarda antiepileptik 
tedavi uygulanmalıdır (Zayıf öneri/GCP).

2. Antiepileptik ilaçların profilaktik kullanımını des-
tekleyen kanıt yoktur (Kanıt düzeyi çok düşük/IV, 
Zayıf öneri/C).

JSSC (2012) (57)

1. Konvülsiyonlar tekrar kanamaya neden olur ve sonu-
cu kötüleştirebilirler. İlk kanamanın başlamasından 
hemen sonra konvülsiyonların sıklıkla görülmesine 
karşın, ilk tedavi sırasında uygulanan antikonvülsan-
ların etkisi henüz belirlenememiştir (Zayıf öneri/C).

Hiponatremi Yönetimi

Hiponatremi, aSAK’lı hastalarda meydana gelen en 
yaygın elektrolit dengesizliğidir. Zamanında tanı konu-
lamaması ve tedavi edilmemesi sonraki morbiditeyi ve 
mortaliteyi artırır.

Öneriler

1. Serebral tuz kaybı sendromu, uygun olmayan anti-
diüretik hormon salgılanması sendromu, aşırı sıvı 
tedavisi ve diüretik tedavisi gibi etiyolojilerden ba-
ğımsız olarak, hiponatreminin zamanında teşhisi ve 
normal serum sodyum seviyesi hedeflenerek agresif 
tedavisi önerilmektedir (Kanıt düzeyi orta/düşük/
III, Orta derece öneri/B).

2. Normal serum sodyum seviyesi hedeflenerek agresif 
bir hipernatremi tedavisi de önerilmektedir (Kanıt 
düzeyi orta/düşük/III, Orta derece öneri/B).

3. Hiponatremiyi önlemek ve tedavi etmek için flud-
rokortizon veya hidrokortizon kullanılması önerilir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri/B).

geçirenler, 4 veya 5 Hunt-Hess dereceleri olanlar, int-
raserebral hematom varlığı, serebral infarktüs ve orta 
serebral arterde bulunan bir anevrizma nedeniyle 
opere olan hastalar gibi yüksek nöbet riski olan has-
talar için profilaktik antikonvülsanların kullanılması 
önerilebilir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, Orta de-
rece öneri/B).

Kanıt: Yüksek nöbet insidansı (%20’ye kadar), anev-
rizmal rüptür sonrasında meydana gelen nöbetlerin 
veya nöbet benzeri olayların veya yeniden kanama gibi 
komplikasyonların gelişmesinden kaynaklanabilir (17, 
45, 55, 116, 133, 239). Erken postoperatif nöbet insidan-
sı yaklaşık %2,3 iken, gecikmiş nöbet insidansı yaklaşık 
%5,5’tir (265). Hastanede geçirilen nöbetler aSAK’ların 
başlangıcından ortalama 14,5 ± 13,7 gün sonra görülür 
(271). ISAT’a kayıtlı hastaların 14 yıllık takiplerine göre, 
cerrahi klipleme uygulanan hastalarda (%13,6), koille-
nenlere olanlara göre (%8,3) nöbet sıklığı daha yüksek 
bulunmuştur. Anevrizmal SAK’lı hastalarda nöbet için 
önemli risk faktörleri arasında zayıf Hunt-Hess derecesi 
(4 ve 5), intraserebral hematom ve lobektomi sayılabilir 
(162). Postoperatif nöbetler için risk faktörleri ise orta 
serebral arterde yer alan anevrizmalar, gecikmiş iskemi 
belirtileri, serebral infarktüs, hipertansiyon ve intrase-
rebral hematomdur (52). Anevrizmal SAK’lı hastalarda 
nöbet insidansı yüksek değildir. Nöbetlerin gelişimi, 
anevrizmanın tedavi yöntemi (klipleme veya koilleme), 
aSAK’ın büyüklüğü, anevrizmaların yeri, subdural kana-
manın varlığı ve serebral infarktüs oluşumu gibi faktör-
lerle ilişkilidir (55, 133, 239).

Fenitoin ve levetirasetam gibi ilaçlar geleneksel ola-
rak aSAK’lı hastalarda nöbet tedavisinde kullanılırlar 
(17, 225, 231, 271, 280). Bununla birlikte, antikonvülzan 
kullanım süresinin, nöbetlerin tekrarı ile bir ilişkisi ol-
madığı bulunmuştur. Taburculuk sonrası nöbetlerin gö-
rülme sıklığı yaklaşık %14’tür (271). Anevrizmal SAK’lı 
hastalar için, kısa süreli antikonvülzan kullanımı daha 
faydalı olabilir (17, 225, 281). 

Anevrizmal SAK’lı hastalarda antikonvülsanların 
profilaktik kullanımının etkinliği için şu anda net bir 
rehber yoktur (265). Hatta bazı klinik çalışmalar, profi-
laktik antikonvülzanların aSAK’lı hastaların klinik so-
nuçlarını daha da kötüleştirdiğini bildirmiştir (160, 231, 
280). Ek olarak, profilaktik antikonvülzanların uygulan-
masından sonra nöbetlerin hâlâ gelişebildiği bildirilmiş 
(271). gecikmiş nöbet insidansı, antikonvülzan alan grup 
(%5,9) ile antikonvülzan almayan grup (%6,3) arasında 
değişmemiştir(265). 
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transfüzyonlarının beyin oksijen iletimini artırabileceği 
öne sürülmüştür ve bazı çalışmalar kan transfüzyonunun 
tedavi sonuçlarını iyileştirdiğini ve mortaliteyi azalttığını 
bildirmiştir (70, 228, 230). Öte yandan, kan transfüzyo-
nu nedeniyle enfeksiyon, tromboz ve serebral infarktüs 
gibi komplikasyon riskinin arttığını, dolayısıyla negatif 
tedavi sonuçlarını şiddetlendirdiğini ve vasospazm in-
sidansını artırdığını bildiren çalışmalar da mevcuttur 
(173, 304). Vazospazm açısından yüksek riskli aSAK’lı 
hastalardan hemoglobin düzeyi daha yüksek tutulanlar-
da, daha düşük komplikasyon gözlenmiştir. Serebral in-
farktüs insidansı ve nörolojik sonuçlar açısından iki grup 
arasında anlamlı fark bulunmamış ancak yüksek hemog-
lobin grubu daha iyi sonuçlar göstermiştir (234). Uygun 
hemoglobin seviyesini belirten bir rapor olmamasına 
rağmen, çoğu rapor hemoglobinin 11 g/dl’nin üzerinde 
tutulmasının arzu edilir olduğunu desteklemektedir (28, 
279, 311). 

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Anemiyi tedavi etmek için paketlenmiş eritrosit trans-
füzyonunun kullanımı, serebral iskemi riski taşıyan 
aSAK’lı hastalarda uygun olabilir (Kanıt düzeyi or-
ta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

Kardiyopulmoner Komplikasyonlar

Anevrizmal SAK’ın nörolojik sonuçlarının, beyin dışı 
organlardaki problemlerin ciddiyeti ile orantılı olarak 
şiddetlendiği iyi bilinmektedir (112). Tıbbi komplikas-
yonlardan ölüm oranı % 0,9 ile % 2,6 arasında değişmek-
tedir (104, 296). Tıbbi komplikasyonlar kardiyovasküler, 
renal, karaciğer, solunumsal, hematolojik hastalıkları 
içerir ve en yüksek oranda kardiyopulmoner komplikas-
yonlar gelişir (112, 306). Bu nedenle, kardiyopulmoner 
komplikasyonları çözmek, aSAK’lı hastalarda prognozu 
iyileştirmede kritik olabilir.

Öneriler

1. Kardiyopulmoner komplikasyonlar, hastaların prog-
nozlarını kötüleştirebildiğinden aSAK’lardan sonra 
gelişen kardiyopulmoner komplikasyonlar için ag-
resif tedavi önerilir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, 
Orta derece öneri/B).

Kanıt: Anevrizmal SAK’lı hastalarda kardiyopul-
moner komplikasyonlar, tümü yüksek oranda meydana 
gelen ve aSAK’ların kötü klinik sonuçları ile ilişkili olan 
myokard hasarı, elektrokardiyografik anormallikler, arit-
mi, myokard disfonksiyonu ve kardiyomyopatiyi içerir 
(97, 353, 306, 331).  

Kanıt: Hiponatremi, aSAK’lı hastalarda kötü klinik 
sonuçlar için bağımsız bir risk faktörü olarak düşünüle-
bilir (119, 290). Hiponatremi, beyin ödemini şiddetlen-
dirir, kafa içi basıncını yükseltir, nöbetleri ve nörolojik 
hasarı arttırır (242). Anevrizmal SAK’lı hastalarda int-
rakraniyal basıncı kontrol etmek için bazen hipertonik 
sıvı tedavisi gerektiğinden, hipernatremiye karşı savun-
masızlıkları bazen artar. Anevrizmal SAK’lı hastalarda, 
hipernatremi de daha kötü sonuçlara yol açabilir (345).

 Fludrokortizon kullanımı, aSAK’lı hastalarda hipo-
natremi insidansını azaltabilir (117, 223). Hidrokortizo-
nun kontrol grubuna kıyasla, sodyum düzeyi ve plazma 
konsantrasyonlarını daha etkili bir şekilde kontrol ettiği 
ancak iki grup arasında klinik sonuçlarda farklılık olma-
dığı bulunmuştur (157,268). Genel olarak, aSAK’lı ve 
ciddi natriürezisi olan hastalar, intravasküler hacmi art-
tırmak için bol su ve sodyum almalıdır ki bu da hiponat-
remi gelişimiyle ilişkilidir. Natriürezisi inhibe etmek için 
fludrokortizon kullanılması, aynı zamanda hiponatremi-
yi de önleyebilecek ilave sodyum ve su ihtiyacını azalta-
bilir (223). Bununla birlikte, steroidlerin klinik sonuçlar 
üzerindeki etkileri hâlen tartışmalıdır (87).

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Fludrokortizon asetat ve hipertonik salin çözeltisinin 
kullanımı, hiponatreminin önlenmesi ve düzeltilme-
si için uygundur (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece 
öneri/IIa).

ESO (2013) (312)

1. Anevrizmal SAK’lı hastalarda steroidlerin etkili ol-
duğuna dair kanıt yoktur (Kanıt düzeyi çok düşük/
IV, Zayıf öneri/C).

Anemi ve Kan Transfüzyonu

Anemi, aSAK’lı hastalarda sık görülür ve anemi ge-
lişen hastaların % 47’sinden fazlasında kan transfüzyo-
nu gerekir (279, 103). Geç serebral iskeminin önlenmesi 
için yeterli bir hemoglobin seviyesinin korunması önem-
li olabilir. Ancak bunu destekleyen kanıtlar eksiktir.

Öneriler

1. Anevrizmal SAK’lı ve vazospazm riski yüksek olan 
hastalarda minimum 11 g/dl kan hemoglobin değeri-
nin korunması önerilir (Kanıt düzeyi orta/IIa, Orta 
derece öneri/B).

Kanıt: Anemi, beyne oksijen iletimini tehlikeye so-
karak, geç serebral iskemiyi daha da ağırlaştırabilir. Kan 
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Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Heparin kaynaklı trombositopeni ve derin ven trom-
bozu, aSAK’tan sonra nispeten sık görülen bir komp-
likasyondur. Erken teşhis ve hedefe yönelik tedavi 
önerilmektedir. Ancak ideal tarama paradigmalarını 
belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır 
(Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

ESO (2013) (312)

1. Subaraknoid kanama hastalarına anevrizmanın ok-
lüzyonundan önce pnömotik cihazlar ve/veya komp-
resyon çorapları ile tromboprofilaksi verilebilir (Ka-
nıt düzeyi orta/II, Orta derece öneri/B).

2. Derin ven trombozunun profilaksisinin gerektiği 
durumlarda, düşük molekül ağırlıklı heparin, anev-
rizmanın cerrahi olarak kapatılmasından 12 saat, 
koillemeden ise hemen sonra uygulanmalıdır (Kanıt 
düzeyi orta/II, Orta derece öneri/B).

■ ERKEN REHABİLİTASYON

İnme hastaları için genel rehabilitasyon ilkeleri, 
aSAK hastalarının rehabilitasyon zamanlamasını belir-
lemek için de önerilmektedir (282). Genel olarak, de-
rin ven trombozu, dekübitus ülseri, eklem kontraktürü, 
kabızlık ve pnömoni gibi komplikasyonları önlemek ve 
fonksiyonel iyileşmeyi kolaylaştırmak için hasta tıbbi ve 
nörolojik olarak stabil olduğunda rehabilitasyona baş-
lanması önerilir. 

Öneriler

1. Akut aSAK’lı hastalar için, hastalar tıbbi ve nörolo-
jik olarak stabil olur olmaz rehabilitasyon tedavisinin 
yapılması önerilmektedir (Kanıt düzeyi orta/düşük/
III, Orta derece öneri/B).

Diğer Rehberlerin Önerileri

AHA/ASA (2012) (59)

1. Taburculuk sonrası, aSAK’lı hastaları bilişsel, davra-
nışsal ve psikososyal değerlendirmeler dâhil olmak 
üzere kapsamlı bir değerlendirme için yönlendirmek 
mantıklıdır (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öne-
ri/IIa).

JSSC (2012) (57)

1. Daha kısa hastanede kalış süresi, daha iyi sonuç ve 
eve daha fazla taburcu olma oranı normal bir koğuş-
tan çok, inme ünitesinde yapılacak yoğun rehabilitas-
yonla daha olasıdır (Orta derece öneri/B).

2. Rehabilitasyonun etkinliğini artırmak için inmeden 
sonra depresyonun erken tedavisi önerilmektedir 
(Orta derece öneri/B).

Anevrizmal SAK’lardan sonra görülen solunum 
komplikasyonlarının sıklığı %20-30 arasında değişmek-
tedir (43, 92, 95, 111, 150, 306, 316) ve hasta prognozunu 
önemle etkilemektedir. Tipik solunum komplikasyonları 
arasında pnömoni, nörojenik pulmoner ödem, akut so-
lunum sıkıntısı sendromu ve pulmoner emboli (PE) (43, 
92, 95) bulunur. 

Diğer Rehberlerin Önerileri

Yok.

Derin Ven Trombozu (DVT) ve                 
Pulmoner Emboli (PE)

DVT ve PE, aSAK’lı hastalarda nispeten sık görülen 
komplikasyonlardır. Bununla birlikte, aSAK’ın tedavi-
sine odaklanmak, bu ciddi komplikasyonların teşhisini 
ve daha sonra tedavisini geciktirebilir. Anevrizmal SAK 
hemorajik bir hastalık olduğundan, DVT ve PE için pro-
filaktik antikoagülasyon tedavisine başlamak zordur. Bu-
nunla birlikte, bu komplikasyonların, aSAK hastalarının 
sonuçlarını etkileyen kilit komplikasyonlardan birkaçı 
olduğunun belirtilmesi ve tedavi edilmesi gerekir.

Öneriler

1. Derin ven trombozu ve PE nispeten sık görülen 
komplikasyonlardır ve hastanın prognozu üzerinde 
olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle profilaktik te-
davi önerilmektedir (Kanıt düzeyi orta/düşük/III, 
Orta derece öneri/B).

2. Kompresyon çorapları ve aralıklı pnömotik kompres-
yon, DVT ve PE’ye karşı profilaksi olarak kabul edilir 
(Kanıt düzeyi düşük/IV, Zayıf öneri/C).

Kanıt: Derin ven trombozu ve pulmoner emboli, 
aSAK’lı hastaların prognozu üzerinde ciddi bir etkiye 
sahiptir (177, 267, 345). Derin ven trombozu, aSAK’lı 
hastalarda oldukça yaygındır ve hasta hareketini sınır-
landırmak DVT sıklığını artırır (204, 267).

Derin ven trombozu ve pulmoner emboliye karşı en 
popüler profilaksi, pnömotik kompresyon ve antikoagü-
lasyon tedavisidir. DVT’nin kompresyon çorapları kulla-
nan ve aynı anda aralıklı pnömotik kompresyon uygula-
nan hastalarda, sadece kompresyon çorapları kullananla-
ra göre anlamlı derecede daha az olduğunu gösterilmiştir 
(29, 181).

Bir başka popüler tedavi, heparin veya düşük mole-
küler ağırlıklı heparine benzer başka antikoagülanların 
kullanıldığı, antikoagülasyon tedavisidir (152,303). 
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Kanıt düzeylerinin sınıflandırılması
Kanıt düzeyi Kanıt tipi
Ia Randomize kontrol çalışmalarının homojenize meta analizi
Ib En azından bir adet randomize kontrol çalışması
IIa En azından bir adet iyi dizayn edilmiş randomize olmayan kontrollü çalışma
IIb En azından bir adet iyi dizayn edilmiş deneysel çalışma

III En azından bir adet deneysel olmayan tanımlayıcı çalışma (karşılaştırma çalışması, korelasyon çalışması, 
vaka sunumları)

IV Uzman komitesi raporları, görüşleri ve/veya saygın otörlerin deneyimleri

Öneri derecelerinin sınıflandırılması
Öneri düzeyi Öneri tipi
A Güçlü öneri (Güçlü kanıtlara dayanan)
B Öneri (Orta dereceli kanıtlara dayanan)
C1 Dikkate alınmaya değer (Zayıf kanıtlara dayanan)
C2 Nötral (Destekleyen ya da reddeden kanıt yok)
D Önerilmez (Destekleyen kanıt yok)
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grubu üyelerini onayladı. Yazı grubunun tüm üyelerinin 
öneriler hakkında yorum yapma fırsatı oldu ve bu belge-
nin son versiyonunu onayladılar. Öneriler standart AHA 
kriterleri kullanılarak formüle edildi. 

■ DOĞAL SEYİR İLE İLGİLİ SON VERİLER

Son ABD uzlaşı bildiriminin 2000 yılında yayınlanma-
sından bu yana, Uluslararası Rüptüre olmamış İntrakrani-
yal Anevrizmalar Çalışması (ISUIA) (4), büyüklüklerine 
göre sınıflandırılmış UIA’lı hastaların büyük bir kohortu 
hakkında prospektif veriler yayınlamıştır. ISUIA, 1692 
prospektif ameliyat edilmemiş hastanın kayıtlı olduğu po-
pülasyonun, ortalama 4,1 yıllık izlem süresi boyunca 49 
anevrizmal rüptür bildirdi. Benzer olarak UIA’lar üzerine 
yapılan büyük bir Japon çalışmasında (Rüptüre olmamış 
Beyin Anevrizması Çalışması [UCAS]) ortalama 3,5 yıllık 
gözlem ve 11660 hasta yılı takip süresi ile sadece 110 anev-
rizmal rüptür bildirilmiştir (5). Risk / fayda oranını değer-
lendirmek için bugüne kadar doğal seyir açısından klip-
leme veya koilleme tedavisinin randomize karşılaştırması 
tamamlanmamıştır. Endovasküler Anevrizma Yönetimi 
Çalışması (TEAM) Kanadalı araştırmacılar tarafından bu 
konuyu incelemek için başlatılmış, ancak çalışma hastala-
rı seçerken hata yapılmış ve çalışmanın bütçesi, gereksiz-
liliğine dayanılarak geri çekilmiştir (6). Yeni bir Kanada 
çalışması, endovasküler tedaviyi klip ligasyonu ile karşı-
laştırmak için bir pilot çalışmayı o zamandan beri devam 
ettirmektedir (7). 

■ RÜPTÜRE OLMAYAN ANEVRİZMALARIN 
TEDAVİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2000’deki son öneri belgesinden bu yana UIA teda-
visinde büyük ölçüde endovasküler tekniklerin yaygın 
kullanımıyla büyük değişiklikler ortaya çıkmıştır. Koil 
embolizasyonunun kullanımı, 2002 ve 2005 yıllarında 
Uluslararası Subaraknoid Anevrizma Çalışması (ISAT) 
sonuçlarının yayınlanmasından sonra önemli ölçüde 
artmıştır (8-9). ISAT, rüptüre anevrizmalarda klip ligas-
yonu ile koil oklüzyonunu karşılaştıran randomize bir 
çalışmaydı ve çalışmanın koil kolunda 1 yılda gelişen kli-
nik sonuçları göstermiştir. UIA’lar ve kanamış anevriz-
maların çalışmaları, sonuçlara veya gelecekteki risklere 
göre karşılaştırılamasa da, tedavi edilen anevrizmadan 
olabilecek gelecekteki kanamanın önlenmesinde, hem 
koil hem de cerrahi klibin göreceli güvenliği ve orta va-

Dünya çapında erişkin popülasyonun (ortalama yaş 
50 yaş) yaklaşık %3,2’sinde bulunan rüptüre olmamış 
intraserebral anevrizmalar (UIA’lar), yüksek çözünür-
lüklü manyetik rezonans görüntüleme (MR) taraması-
nın yaygın kullanımı nedeniyle artan bir sıklıkta tesadü-
fen keşfedilmektedir. UIA’ların büyük çoğunluğu rüptü-
re olmaz. Örneğin, genel popülasyondaki ortalama yaşı 
50 olan 1 milyon yetişkinden yaklaşık 32000’inde bir 
UIA mevcuttur, ancak bunların sadece %0.25’i veya 200 
ila 400’de 1’i rüptüre olur (1-3). Bu sayılara göre hesap-
lama yapıldığında, her bir yılda, 32000 UIA’nın 80’inin 
subaraknoid kanama (SAK) ile ortaya çıkması beklenir. 
Rüptüre anevrizmaların (RIA) rastlantısal olarak bulu-
nanlarla aynı olmayabilmesi konuları daha da karmaşık 
hâle getirmektedir. Hekimler artık anevrizması tesadü-
fen saptanan hastaları tedavi etme ya da konservatif ola-
rak yönetme ikilemi ile sık sık karşı karşıya kalmaktadır. 
Hastalar ve aileleri, oluşabilecek bilinmeyen ve potan-
siyel olarak kötü bir sonuçtan korkmalarından dolayı, 
rastlantısal bir UIA’nın cerrahi veya endovasküler ola-
rak tedavi edilmesini zorlayabilir. Bununla birlikte hiç-
bir tedavi risksiz değildir ve rastlantısal bir UIA tedavi-
sinin yararı, tedavinin potansiyel risklerinden daha ağır 
basmalıdır.

Görülen az sayıda rüptür olayına rağmen, birçok be-
lirsizlik devam etmektedir. Multilobüle anevrizmalar, 
anevrizma kubbesi düzensiz olanlar, seçilmiş morfolojik 
özelliklere sahip olanlar (ana artere göre boyut gibi), se-
çilmiş yerleşimler ve daha büyük çaplı olanlar gibi belirli 
anevrizma tipleri için rüptür riski konusunda hâlâ kay-
gılar vardır. Diğer kaygılar arasında sentinel baş ağrıla-
rını taklit edebilen başvurular, sigara kullanan veya hi-
pertansiyonu olan hastalar, ailede anevrizmal rüptür öy-
küsü olanlar ve genişleyen anevrizması olanlar yer alır. 
Bu faktörler rastlantısal UIA’nın doğal seyrinde nasıl bir 
rol oynamaktadır ve yönetim stratejilerini değiştirmeli 
midir sorusuna farklı cevaplar verilebilir. 

Burada amaç; hekimler, diğer sağlık çalışanları ve 
hastalar için rehberlik sağlamak ve bir UIA keşfedildi-
ğinde en iyi eylem yolunun belirlenmesinde karar verme 
çerçevesi olarak hizmet etmektir. Komite başkanı, yazı 
grubu üyelerini ilgili konu alanlarındaki önceki çalış-
maları temelinde aday gösterdi. Amerikan Kalp Derneği 
(AHA) İnme Konseyi’nin Bilimsel Açıklama Gözetim 
Komitesi ve AHA’nın Metin Gözetim Komitesi tüm yazı 
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ğunu, kadınlarda daha yüksek prevalansa ve yaşla daha 
fazla prevalansa sahip olduğunu düşündürmektedir (12). 
35-75 yaş arası 4813 yetişkinden Çin’de yapılan yakın za-
manlı kesitsel bir çalışmada, MRA’ye göre %7,0 yaygınlık 
ve kadınlarda prevalansın erkeklerden daha yüksek ol-
duğu bulunmuştur (13).

2000 hastaya (ortalama yaş 63 yıl; dağılım 45,7-96,7 
yıl) protokol güdümlü yüksek çözünürlüklü yapısal be-
yin MR uygulanan nüfus temelli Rotterdam Çalışmasın-
da, rastlantısal kafa içi anevrizmaların (IA) prevalansı 
yaşa göre prevalansta değişiklik olmaksızın %1,8 olarak 
bulunmuştur (14). Bununla birlikte, MR (Rotterdam Ça-
lışması dâhil) ile ilgili rastlantısal bulguların popülasyon 
temelli gözlemsel çalışmalarının başka bir sistematik 
derlemesinde ve meta-analizinde, IA prevalansı sadece 
%0,35’ti (%95 GA,%0,13-0,67) ancak yaş verileri tam 
değildi ve sadece kesitsel MR mevcuttu (15). MRA’ye 
dayanan büyük nüfus temelli Norveç Nord-Trøndelag 
Sağlık (HUNT) kohort çalışmasında, 50-65 yaş arası 
1006 gönüllünün prevalansı %1,9 idi (16). ABD Ulusal 
Hastane Taburculuk Araştırması’ndan elde edilen veri-
ler, 1996’dan 2001’e kadar UIA’larla başvuran hastaların 
sayısında, 1986’dan 1995’e kadar olan sayıya göre artışa 
işaret etmektedir (17). Bu durum bahsedilen süre bo-
yunca artan beyin görüntüleme imkânı ve kullanımı ile 
ilgili olabilir. 1986’dan 1990’a kadar olan hastaların yaş 
ortalaması 1990’dan 1995’e kadar olan hastalarınkinden 
daha düşüktür (17). UIA’larla ilişkili mortalite en iyi do-
ğal seyir ve aşağıda tartışılan tedavi çalışmaları ile ilişkili 
olarak tanımlanabilir. UIA’lı hastalarda mortalite fazla 
çalışılmamıştır. 1989 ve 1999 yılları arasında hastaneye 
yatırılan 178 UIA’lı 140 hastanın olduğu bir Finlandiya 
çalışmasında, ortalama 13 yıllık takip sırasında, hastalar 
genel popülasyona göre %50’den fazla mortaliteye sahip 
olduğu bildirilmiştir (18). ABD’deki akut bakım hastane-
lerinde UIA’lar için hastane içi mortalite oranları 1986-
1990 arasında %5,9 olup, bu oran %6,3’e artmış (1991-
1995), daha sonra %1,4’e (1996-2001) düşmüştür (17).

■ RİSK FAKTÖRLERİ

IA riski 3 aşama ile ilişkili faktörlere ayrılabilir: (1) 
anevrizma gelişimi riski, (2) büyüme veya morfolojik 
değişiklik riski ve (3) rüptür riski (19). Anevrizma riski, 
yüksek riskli popülasyonlar, klinik popülasyonlar veya 
hastaların kayıtlarının popülasyon temelinde görüntü 
tabanlı taraması ile değerlendirilebilir.

IA’lar edinilmiş lezyonlardır ve travmatik olmayan 
SAK vakalarının çoğunun (%80-85) nedenidir (2-20). 
Ancak IA’nın rüptür oranı bilinmemektedir. Ayrıca, 
rüptürsüz anevrizma yıllık prevalansı (100000’de 2000-
4000) ve SAK yıllık insidansı (100000’de 10) arasında 

deli etkinliği ISAT’tan sonra daha iyi kurulmuştur. Ay-
rıca, anevrizmaların tedavisinde deneyim, gelişmiş bir 
güvenlik önlemi ve daha iyi cihazlar ile artmaya devam 
etmektedir. 

Bu rehber, UIA’nın yaygınlığı, doğal seyri ve yöne-
timi hakkında İngilizce dilinde mevcut en iyi kanıtları 
araştıran uzman bir komite tarafından ortaklaşa yapılan 
bir çalışmanın sonucudur. Komite, uygulama rehberle-
rinin geliştirilmesi ile ilgilenen alandaki uzmanlardan 
oluşmaktadır. Bu rehber, 2000 yılında ilk uzlaşı komitesi 
tarafından yapılan önerileri temel alan mevcut literatü-
rün sürekli bir gözden geçirilmesidir (10).

■ EPİDEMİYOLOJİ

UIA’lar için insidans oranları hakkında veri yoktur, 
çünkü bu veriler riskli popülasyonların zaman içinde 
tekrarlanan değerlendirmelerle prospektif, uzun süreli 
takip çalışmalarını gerektirir. UIA’ların prevalansı, in-
celenen popülasyonlara, vaka tespit yöntemine, beyin 
görüntülemeye başlama nedenine ve çalışmanın retros-
pektif veya prospektif olup olmadığına bağlıdır.

83 çalışma popülasyonunu bildiren 68 çalışmayı içe-
ren, sıkı dâhil etme kriterlerine sahip, kapsamlı bir sis-
tematik derleme ve meta-analizde, UIA’ların prevalansı 
%0,0 ila %41,8 arasında değişmekte olup, genel ortalama 
%2,8’dir (%95 GA,%2,0-3,9) (11). Bu verilerle, komorbi-
ditesi olmayan ve yaş ortalaması 50 olan bir popülasyon-
da UIA’nın tahmini prevalansı %3,2 olarak hesaplanmış-
tır (%95 GA,%1,9-5,2) (1). Bu çalışmalara dâhil edilen 
yıllar, bazıları bilinmeyen yıllar da dâhil olmak üzere 
1931 ile 2008 arasında değişmektedir. Kateter anjiyografi 
(DSA) kullanılan çalışmalar, manyetik rezonans anjiyog-
rafi (MRA) kullanılanlarla karşılaştırıldığında, preva-
lansta fark yoktur, ancak MR kullanılan çalışmalarda yaş 
ve cinsiyet ayarlaması sonrası prevalans anlamlı olarak 
düşüktür (11). Öncelikle MR kullanılan çalışmalar hâriç 
tutulduğunda, genel prevalans %3,5 idi (%95 GA,%2,7-
4,7) (11). Otopsi tanımlamalarına göre, görüntüleme ile 
yapılan çalışmalarda UIA’ların ham prevalansı daha yük-
sek olmasına rağmen, cinsiyet, yaş ve komorbiditeler için 
düzeltmeden sonra prevalans tahminlerinde fark yoktur 
(11). Yaş ve komorbiditeler için yapılan düzeltmelerden 
sonra bile kadınların UIA prevalansı erkeklerden daha 
yüksektir (11). Prevalans genel olarak 30 yaş ve üstü ki-
şilerde daha yüksektir. Amerika Birleşik Devletleri ve 
diğer ülkeler arasında yapılan karşılaştırmalarda cinsiyet 
ve yaş ayarlamasından sonra benzer bir yaygınlık kay-
dedilmiş, ancak ırk / etnik kökene göre veri rapor edil-
memiştir (11). Bu sistematik derlemeden önce literatürü 
özetleyen bir başka rapor, 30 yaşın üzerindeki popülas-
yonda UIA prevalansının yaklaşık %3,6 ila %6,0 oldu-
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hemorajik telanjiektazi, nörofibromatozis tip 1, α1-antit-
ripsin eksikliği, fibromüsküler displazi, feokromositoma, 
Klinefelter sendromu, tüberoskleroz, Noonan sendro-
mu, α -glukozidaz eksikliği, mikrosefalik osteodisplastik 
primordial cücelik, intrakraniyal arteriyovenöz malfor-
masyondur (24-38-47). Otozomal dominant polikistik 
böbrek hastalığı için artmış risk 3-14 kat olabilir (11). 
Bununla birlikte, büyük bir klinik kohortta incelendiğin-
de, bu koşulların tümü, çoğunluğu diğer risk faktörlerine 
atfedilebilen, rüptüre olmamış anevrizma ile başvuran 
hastaların %10’undan azını oluşturmuştur (4).

■ AİLE HİKÂYESİ ve GENETİĞİ 

IA’nın ailesel oluşum sıklığı tahminleri %7 ila %20 
arasında değişmektedir (48-56). Bu varyasyon büyük 
ölçüde aile öyküsü tespit yöntemlerinin bir sonucudur. 
Prevalans oranları (komorbidite, yaş ve cinsiyet için ayar-
lanan prevalans) %1,9 ile %5,9 arasında artmış bir risk 
olduğunu göstermektedir (11). SAK öyküsü olanların bi-
rinci derece akrabalarında biraz daha yüksek anevrizma 
saptama sıklığı olabilir. MRA taraması kullanan bir ça-
lışmada, bu tür birinci derece akrabaların %4’ünde (%95 
CI, %2,6-5,8) bir UIA olduğu bulunmuştur. Kardeşlerin 
tespit edilme olasılığı, etkilenen çocuklardan daha yük-
sektir (54-57). Ailesel riski olanlarda anevrizma saptama 
olasılığını artıran faktörler arasında ileri yaş, kadın cinsi-
yet, sigara kullanımı, hipertansiyon öyküsü, yüksek lipit 
seviyeleri, yüksek açlık glikozu, ailede polikistik böbrek 
hastalığı öyküsü, ailede 2 ya da daha fazla akrabada SAK 
veya anevrizma gibi diğer risk faktörleri yer almaktadır 
(57). Ayrıca, bir ailenin 2 ya da daha fazla üyesi SAK veya 
UIA öyküsüne sahipse, tespit riski artar. 85 aileden 438 
kişiden oluşan bir çalışmada, 38 birinci derece akraba 
(%8,7), tarama görüntülemede bir UIA’ya sahip bulundu 
(52). Ailesel İntrakraniyal Anevrizma (FIA) çalışmasın-
da, beyin anevrizmasından etkilenen 30 yaşın üzerinde, 
sigara içme veya hipertansiyon öyküsü olanların birinci 
derece akrabaları MRA ile tarandı. Taranan ilk 304 has-
tanın 58’inde (%19,1) en az 1 IA vardı (55). Anevrizmalı 
subaraknoid kanama (aSAK) veya UIA öyküsü olan 2 
veya daha fazla birinci derece akrabaları olan kişilerin 
uzun süreli seri MRA veya bilgisayarlı tomografik an-
jiyografi (BTA) taramasında, ilk taramada 458 deneğin 
%11’inde, ikinci taramada 261 deneğin %8’inde, üçüncü 
taramada 128 deneğin %5’inde ve dördüncü taramada 
63 deneğin %5’inde anevrizma saptandı. Bu durum, ilk 2 
negatif taramadan sonra bile, 10 yıla kadar yapılan takip 
ile önemli bir UIA riskini temsil eder (58). Bu çalışmada, 
ilk taramada UIA için önemli risk faktörleri; sigara kulla-
nımı, önceki anevrizma öyküsü ve aile anevrizma öykü-
sü idi. Takip taramasında tek önemli risk faktörü önceki 
anevrizma öyküsü idi.

önemli bir tutarsızlık vardır (21). Bu oran yılda 200 ila 
400 hasta arasında sadece yaklaşık 1’inde rüptür olduğu-
nu göstermektedir. Daha önce kanamamış bir anevrizma 
tanısının belgelenmiş geçmişini tanımlayan bir SAK ça-
lışması yoktur.

UIA’ların tanımlanma sıklığı, görüntüleme için 
hasta seçimine bağlıdır (12-14-22-29). UIA prevalans 
çalışmalarının bir meta-analizinde, retrospektif otopsi 
çalışmalarında saptama oranı %0,4 (%95 CI, %0,4-0,5), 
prospektif otopside %3,6 (%95 CI, %3,1-4,1) retrospek-
tif anjiyografi çalışmalarında %3,7 (%95 GA, %3,0-4,4) 
ve prospektif anjiyografi çalışmalarında %6,0 (%95 CI, 
%5,3-6,8) bulunmuştur (3). Daha büyük UIA’lar kitle 
etkisi, kranial sinir paralizileri (en sık üçüncü sinir felci), 
nöbetler, motor veya duyusal defisit ile, ya da baş ağrı-
sı, iskemik hastalık gibi diğer sebeplerle ortaya çıkabi-
lir (30). Çapı <7 mm olan küçük anevrizmalar nadiren 
anevrizmal semptomlara neden olurlar ve en sık tespit 
edilenlerdir. Bunlar rastlantısal veya asemptomatik ola-
rak adlandırılırlar (12-23).

Anevrizma oluşumu için tespit edilen risk faktörleri-
nin çoğu, SAK’lı hastaların klinik retrospektif veya pros-
pektif seriler ve risk altındaki popülasyonların taranma-
sıdır. Otopsi ve görüntüleme taraması, tespit (prevalans) 
hakkında bilgi verirken, yaş ve cinsiyet dışındaki risk 
faktörleri hakkında çok az bilgi sunar (4-5-14-25-29-
31-39). Az sayıda nüfus temelli çalışma veya kontrollü 
karşılaştırmalı çalışma mevcuttur (14). Retrospektif veya 
prospektif olarak elde edilen hastaların sadece birkaç 
büyük kaydı derlenmiştir (3-5-32-35). Ayrıca, kalıtsal ve 
değiştirilebilir risk faktörleri çalışmalarında farklılıklar 
vardır.

Değiştirilemez Risk Faktörleri

Tasarım ne olursa olsun çoğu çalışma benzer yaş ve 
cinsiyet eğilimleri göstermektedir. Prevalans çalışmaları, 
beşinci ve altıncı on yılda bir tepe noktası ile yaşa göre 
artan bir sıklık olduğunu göstermiştir (4-5-14-25-29-
31-35). Çocuklarda bildirilen vakalar genellikle diğer 
durumlar veya genetik risk ile ilişkilidir (36-37). Kadın-
larda IA sıklığı erkeklere kıyasla artmıştır, anevrizmalar 
yaş spektrumundaki kadınlarda daha sık görülür (4-5-
22-24-31-35).

Risk Altındaki Bozukluklar

Otopsi klinik serileri ve spesifik klinik grupların 
görüntüleme çalışmalarına göre bazı bozukluklarda 
anevrizma riskinin arttığına dair önemli kanıtlar vardır. 
Bunlar: Polikistik böbrek hastalığı, tip IV Ehlers-Danlos 
sendromu, Marfan sendromu, aort koarktasyonu, bi-
küspit aort kapak, psödoksantoma elastikum, herediter 
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liğine tabi olabileceği kavramını desteklemektedir, ancak 
risk faktörü modifikasyonu ve UIA’nın ortaya çıkmasıyla 
ilgili sınırlı veri bulunmaktadır.

■ ÇOKLU ANEVRİZMALAR 

Hastaların %15 ila %30’unda iki veya daha fazla 
anevrizma bulunur (4-87-91). Çoklu anevrizmalar için 
risk faktörleri öncelikle, karışık UIA ve SAK popülas-
yonlarında değerlendirilmiştir. Risk faktörleri arasında 
kadın cinsiyet, sigara kullanımı, hipertansiyon, ailede 
serebrovasküler hastalık öyküsü ve postmenopozal hor-
mon replasman tedavisi bulunur (84-86).

■ ANEVRİZMAL DEĞİŞİM İÇİN RİSK 
FAKTÖRLERİ

Büyüme

Büyüme sıklığı, büyümenin tanımına ve incelenen 
nüfusa bağlı olarak büyük ölçüde değişkendir (92). Bü-
yümeye atfedilen faktörler artmış kan basıncı, anevriz-
manın yeri ve şekline bağlı hemodinamik stres ve infla-
masyon olmuştur. Araştırmaların çoğu deneysel ortam-
larla sınırlı kalmıştır. Epidemiyolojik çalışmaların çoğu 
retrospektiftir ve kısa takip süreleri olan sadece birkaç 
prospektif çalışma vardır. Belirlenen büyüme için çeşitli 
faktörler arasında; kadın cinsiyeti, sigara kullanımı, genç 
yaş, aşırı alkol tüketimi, anevrizmanın yeri, anevrizmala-
rın çokluğu, inme öyküsü ve geçici iskemik atak öyküsü 
bulunmaktadır (93-95). Son bulgular, büyüyen anevriz-
maların rüptüre olma eğilimini gösterir ve büyüme için 
risk faktörleri; başlangıç anevrizma boyutu, arteriyel dal-
la ilişkili anevrizmalar, hipertansiyon, tütün kullanımı ve 
kadın cinsiyetidir (96-98). Görüntüleme veya biyobelir-
teçlerle daha çok prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır 
ve kan basıncı veya inflamasyon kontrolü ile müdahale 
çalışmaları ilgi çekicidir.

Rüptüre Olmuş ve Olmamış Anevrizmaların 
Kıyaslaması

Birkaç çalışma eş zamanlı olarak rüptüre olmuş ve ol-
mamış anevrizmalar hakkında veri toplamıştır. Bunların 
çoğu boyut ve yer farklılıklarına odaklanmıştır. Anteri-
or komunikan arter anevrizmaları ve perikallosal arter 
anevrizmaları rüptür kohortunda aşırı temsil edilebilir-
ler (99-100). Orta serebral arter anevrizmalarının rüptü-
re kohortta olma olasılığı daha düşüktür. Rüptür sonrası 
tespit olasılığı, daha büyük boyutta daha yüksektir. Ay-
rıca, rüptür durumundaki cinsiyet farklılıkları konuma 
göre değişebilir. Dar boyun şekli ve anevrizmanın bü-
yüklüğünün ana damarlara oranı gibi anevrizma morfo-
lojisinin çeşitli özellikleri rüptür durumu ile ilişkilendi-
rilmiştir, ancak bunların gelecekteki anevrizmal rüptürü 

IA’ların kalıtım paternleri belirsizdir, ancak otozo-
mal dominant geçişin en yaygın kalıtım modu olduğun-
dan şüphelenilmektedir. Hem ailesel hem de sporadik 
IA vakalarında çeşitli genler veya kromozomal bölge-
ler tanımlanmıştır (59-73). Bağlantı çalışmalarında, 
1p34.3-p36.13, 7q11, 19q13.3 ve Xp22 kromozomları 
üzerindeki bölgeler IA’lar ile ilişkilendirilmiştir. Genom 
çapında ilişki çalışmaları, 4q31.23 (EDNRA), 8q12.1 
(SOX17), 9p213 (CDKN2A / CDKN2B / CDKN2BAS), 
10q24.32 (CNNM2), 12q22, 13q13.1 (KL / STARD13), 
18q11.2 (RBBP8) ve 20p12.1 genleri üzerinde replike 
ilişkileri tanımladı ve en güçlü kanıt SOX17 ve CDKN-
2BAS genleri içindi (74). Rüptüre IA’ların (RIA’lar) ve 
UIA’ların bir meta analizi, IL 6 G572C geninin yüksek 
bir risk taşıdığını belirledi; ancak baskın genetik risk fak-
törü tanımlanamamıştır (60). Başka bir meta-analizde, 
19 tek nükleotid polimorfizmi anevrizma oluşumu ile 
ilişkilendirilmiştir (75). IA oluşumuyla en güçlü ilişkiyi 
gösteren tek nükleotid polimorfizmleri, CDKN2B anti-
sens inhibitör geni içindeki kromozom 9, SOX17 trans-
kripsiyon regülatör geninin yakınındaki kromozom 8 ve 
EDNRA geninin yakınında kromozom 4’ü içerir.

Değiştirilebilir Risk Faktörleri

aSAK’da olduğu gibi, çeşitli kontrollü çalışmalarda 
UIA’lı hastalar arasında sigara içme prevalansının arttığı 
gösterilmiştir (4-5-32-35-76-80). UIA hastalarının pros-
pektif klinik kayıtlarında, kohorttaki hastaların %44’ü 
hâlen sigara kullanıyordu ve %33’ü eski sigara kullanı-
cısıydı (4). ISUIA’nın retrospektif bileşeni, %61 sigara 
kullanan ve %19 eskiden sigara kullanan oranına sahipti 
(34). Finlandiya prospektif serilerinde %36’sı hâlen siga-
ra kullanıyordu ve %24’ü eski sigara kullanıcısıydı (33). 
Japon kohortunda, eski ve mevcut sigara kullanıcılarının 
yaygınlığı sadece %17 idi. Bu nedenle, sigara içmenin 
bir risk faktörü olarak rolü farklı görünmektedir. Siga-
rayı bırakma çalışmaları, aSAK riskine etki göstermişken 
(77-81) UIA’lı hastalarda hiçbir çalışma bildirilmemiş-
tir. Hipertansiyon için, anevrizma gelişimini etkilediği-
ni gösteren herhangi bir prospektif kan basıncı kontrolü 
çalışması yapılmamıştır. Kuopio, Finlandiya’dan yapılan 
yeni bir çalışmada, önlemede antihipertansif ilaçların et-
kinliğine dair dolaylı kanıtlar sunmuş; antihipertansif ilaç 
kullanımı UIA grubunda daha sık iken, tedavi edilmeyen 
hipertansiyon, rüptüre anevrizma grubunda daha sık bu-
lunmuştur (82). Aşırı alkol kullanımı anevrizma gelişimi 
için bir risk faktörü olabilir (83). aSAK’da oral kontra-
septiflerin rolü tartışmalı olmuştur. Bazı veriler yüksek 
doz östrojenli oral kontraseptiflerin SAK ile potansiyel 
bir ilişkisini göstermekteyken, anevrizma gelişimi ile bir 
ilişki olduğunu gösteren az sayıda çalışma vardır (84-86). 
Özetle, bazı UIA kohortlarında sigara içme ve hipertansi-
yon prevalansının artması, IA’ların risk faktörü değişik-
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aSAK Risk Faktörleri ile Benzerlikler

aSAK ile ilişkili demografik risk faktörleri yaş, cinsi-
yet ve ırkı içerir. Ailesel SAK öyküsü ve ailesel anevrizma 
kanıtları (IA’lı en az 1 birinci derece aile üyesi) bir kişide 
aSAK riskini artırır (117). Otozomal dominant polikis-
tik böbrek hastalığı, tip IV Ehlers-Danlos sendromu ve 
mikrosefalik osteodisplastik primordiyal cücelik (otozo-
mal resesif kalıtım) gibi bazı genetik sendromların aSAK 
ile ilişkisi vardır. ASAK için değiştirilebilir risk faktörleri 
arasında hipertansiyon, sigara kullanma ve alkol kötüye 
kullanımı yer alır. Sempatomimetik ilaçların (örn. Ko-
kain) kullanımı ile ilişkili yüksek aSAK riski ile diyabe-
tes mellituslu ve vücut ağırlığı yüksek olanlar arasındaki 
azalmış risk, rüptüre olmamış anevrizması olan kişilerde 
gösterilmemiştir (2-12-20).

Özet

UIA’ların prevalansı yaşla birlikte artar. Bazı has-
talarda genetik ve ailesel risk kanıtı olmasına rağmen, 
anevrizmaların edinildiği düşünülmektedir. Seçilmiş 
diğer vasküler anormallikleri olan hastalarda artmış risk 
vardır. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı 
da dâhil olmak üzere artmış bir UIA oluşumuyla ilişkili 
birkaç kalıtsal durum vardır, ancak bu koşullarla ilişkili 
UIA’lar klinik uygulamada oldukça nadirdir. Kadınlar 
artmış risk altında gibi görünmektedir, ancak menopoz-
dan sonra oral kontraseptiflerin ve östrojen kaybının 
veya östrojen kaybının önlenmesinin rolü sonuçsuzdur. 
Sigara içenler ve hipertansiyonu olan kişiler arasındaki 
yaygınlıktaki önemli artış, her ikisinin de anevrizma ge-
lişimi için muhtemelen değiştirilebilir faktörler olduğu-
nu göstermektedir. Hemodinamik stres ve inflamasyon 
ile ilgili faktörler hızlı anevrizma gelişimi ve rüptürü hı-
zını artırabilir ve açıklanması gerekir. Rüptüre olmamış 
anevrizmaların yaygınlığını ve vakaların çoğunda SAK 
öncülünü azaltmak için risk faktörü önleme ve yöneti-
minin bir kombinasyonu gerekebilir.

■ ANEVRİZMA GELİŞİMİ, BÜYÜMESİ ve 
RÜPTÜRÜ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Öneriler

1. Sigaranın UIA oluşum riskini artırdığı göz önüne 
alındığında, UIA hastalarına sigarayı bırakmanın 
önemi konusunda danışmanlık verilmelidir (Kanıt 
düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

2. Hipertansiyonun IA’ların büyümesinde ve rüptürün-
de rol oynayabileceği göz önüne alındığında, UIA 
hastalar kan basıncını izlemeli ve hipertansiyon te-
davisi görmelidir (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öne-
ri/I).

tahmin etmek için hastalara nasıl uygulanabileceği hâlâ 
belirsizdir (99-102). Morfoloji (maksimum çap, karma-
şık mekânsal geometri, yüksek en boy oranı [maksimum 
anevrizma yüksekliği / boyun çapı]) ve hemodinamik-
lerle (karmaşık akış paterni, düşük duvar kayma gerili-
mi, yüksek salınımlı kayma indeksi) anevrizma rüptürü 
arasındaki ilişkiye ilgi vardır. Son çalışmalar, kombinas-
yonun, rüptüre olmuş ve olmamış anevrizmalar arasında 
ayırt edici olduğunu göstermiştir (103-109). 

Tanıdan (1956-1978), SAK veya ölüme kadar takip 
edilen 22- 60 yaşları arasındaki 118 UIA hastasının pros-
pektif Fin kohortunda, %29’unun, yaşamları boyunca bir 
SAK vardı ve hasta başına yıllık rüptür oranı %1,6 idi. 
Ömür boyunca SAK için risk faktörleri; kadın cinsiyet, 
mevcut sigara kullanımı ve anevrizma çapının 7 mm’den 
büyük olması idi (110). HUNT boylamsal kohort çalış-
masında, hastane ve ölüm kayıtları ile bağlantılı olarak, 
50 ila 65 yaşları arasındaki UIA’lı kişilerde genel rüptür 
riski yılda %0,87 idi (16). 

Hasta düzeyindeki risk faktörlerinin karşılaştırılması, 
ISUIA hastalarının retrospektif ve prospektif kohortla-
rında, önceden SAK olan veya olmayan şeklinde sınıf-
landırılarak değerlendirildi. SAK öyküsü olmayanlar 
daha yaşlıydı, daha fazla hipertansiyon, daha fazla kalp 
hastalığı, daha az alkol kullanımı, daha az sigara kulla-
nımı ve daha fazla oral kontraseptif kullanımı vardı (34).

Belirleyiciler

Daha önce rüptüre olmamış anevrizmalarda rüptür 
riskine ilişkin prospektif çalışmalar, anevrizma büyük-
lüğü ve yerinin rolünü sürekli olarak kabul etmiştir (4-
5-31-35). Rüptür için potansiyel olan, ancak evrensel 
olarak kanıtlanmamış risk faktörleri arasında genç yaş, 
sigara kullanımı, hipertansiyon, anevrizmal büyüme, 
morfoloji, kadın cinsiyet, önceki SAK ve aile SAK öyküsü 
bulunur (111-112). 384 UIA’nın yıllık takibinde, rüptü-
rün önemli bağımsız belirleyicileri; hipertansiyon ve 50 
üzeri yaş idi (113). Enflamasyon, IA’ların patogenezinde 
ve büyümesinde önemli bir rol oynayabilir (114-115). 
Antienflamatuar ilaçların büyüme ve rüptürün önlen-
mesindeki rolü olduğu varsayılmıştır, ancak kontrollü ve 
prospektif olarak onaylanması gerekmektedir (114). As-
pirin kullanımının karşılaştırmalı ve prospektif kohort 
çalışmaları, rutin aspirin kullanımı olan hastalarda daha 
az SAK hadiseleri olduğunu göstermiştir (116). 3-hid-
roksi-3-metilglutaryil koenzim A redüktaz inhibitörleri 
(statinler) ve kalsiyum kanal blokerleri kullanımı gibi 
diğer müdahaleler nükleer faktör-κB ve diğer yolların 
inhibisyonu yoluyla anevrizma oluşumunu geciktirebilir, 
ancak gözlemsel bulgular, önleme için statin kullanımını 
destekleyici değildir (115). 
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yeterince ilişkili bir sunuma sahip değildir ve UIA has-
talarındaki çoğu baş ağrısının doğrudan anevrizma ile 
ilişkili olmadığı muhtemeldir. UIA’lar, kraniyal sinir felci 
değerlendirmesinde keşfedilebilirler. Kraniyal sinir felci 
varlığında anevrizması tespit edilen hastaların ISUIA’da 
gözlemden daha fazla tedavi görmesi daha olasıdır ve 
sonraki rüptür riski ile ilgili veri sunulmamıştır (4). 
Birkaç küçük gözlemsel çalışma, kraniyal sinir felci ile 
başvuran hastalarda anevrizma tedavisinden sonra, kra-
niyal sinir fonksiyonunda düzelme olduğunu bildirmiş-
tir, ancak bu uygulamayı randomize edilmiş bir çalışma 
değerlendirmemiştir (123-127). Posterior komünikan 
arter anevrizmalarına ikincil okülomotor sinir felci ile 
başvuran hastalar için birkaç retrospektif çalışma cerrahi 
tedavi sonrası iyileşmenin endovasküler veya konserva-
tif tedaviden daha iyi olduğunu göstermiştir (128-130). 
Bu ortamda ani başlangıçlı 3. sinir felci, genellikle hız-
lı ve müdahale gerektiren genişleme ile yakın zamanlı 
rüptür için endişe belirtisi olarak kabul edilir. İskemik 
serebrovasküler hastalık ile başvuru sonrası değerlen-
dirme, bir UIA’nın keşfedilmesine yol açabilir (4-118). 
Bu anevrizmaların küçük bir azınlığı iskemik bölgenin 
proksimalinde bulunur ve özellikle belirli bir anevrizma-
nın içinde trombüs olduğunda, iskemik olayın potansi-
yel bir kaynağı olarak düşünülebilir (131). Hiçbir pros-
pektif randomize çalışma, sonraki iskemik olay, rüptür, 
ölüm veya tıbbi tedavi sonrası sakatlık riskini karşılaş-
tırmamıştır. Semptomatik bir anevrizmayı güvensiz bir 
halde bırakma, ya da hastayı antiplatelet veya antikoagü-
lasyon tedavisi ile tedavi etme uygulaması tartışmalı olsa 
da, iskemik serebrovasküler hastalığın önlenmesi için 
UIA’ların tedavisini değerlendirmek ve desteklemek için 
yeterli veri yoktur. İnme veya geçici iskemik atak son-
rası bulunan ve görüntüleme sırasında iskemik bölgenin 
proksimalinde açıkça tanımlanmış olan intrasakküler 
trombüslü anevrizmalar, tedavi için dikkate alınmasını 
gerektirebilir, ancak prospektif veri eksikliği, bu tür bir 
tedavinin sonraki iskemi riskini azaltıp azaltmayacağı 
konusunda belirsizliğe neden olabilir. 

Öneriler

1. Anevrizmal SAK’lı hastalar, birlikte bulunabilecek 
UIA için dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir 
(Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

2. Erken tedavi genellikle UIA’nın neden olduğu krani-
yal sinir felci ile başvuran hastalarda endikedir (LOE 
C, class I) (Kanıt düzeyi düşük/C, Güçlü öneri/I).

3.  UIA’ların rutin tedavisinin, iskemik serebrovasküler 
hastalığın önlenmesinde etkinliği belirsizdir (Kanıt 
düzeyi düşük/C, Kabul edilebilir öneri/IIb).

3. Anevrizmal büyüme rüptür riskini artırabilir ve kon-
servatif olarak yönetilen UIA’ları takip etmek için 
aralıklı görüntüleme çalışmaları göz önünde bulun-
durulmalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

Klinik Başvuru

UIA’lar çok sıklıkla diğer bir anevrizmanın kanaması 
sonrası, kanamadan farklı nörolojik semptomların de-
ğerlendirilmesi sırasında ya da ani ciddi veya değişik bir 
baş ağrısı sonrası saptanırlar. ISUIA çalışmasında rüptü-
re olmayan hedef anevrizmanın tanısı, başka bir anev-
rizmadan olan kanamanın değerlendirilmesi (%30,4), 
baş ağrısı (%23,7), iskemik serebrovasküler hastalık veya 
geçici iskemik atak (sırasıyla %10,6 ve %10,5), kraniyal 
sinir felci (%8,0), nöbetler (%2,9), kitle etkisi belirtileri 
(%2,7), subdural veya intraserebral kanama (%1,2), be-
yin tümörü (%0,8), merkezi sinir sistemi dejeneratif bo-
zuklukları (%0,4) ve tanımlanamamış durumlar (%7,1) 
sonrası konulmuştur (4). Başka bir durumdan kaynak-
lanan subaraknoid kanamaların dışlandığı diğer bir 
prospektif bir çalışmada, serebrovasküler hastalık, geçici 
iskemik atak ve spesifik olmayan durumların kombi-
nasyonu, anevrizmanın tesbiti için yapılacak çalışmala-
rın en sık endikasyonudur (%43,4) (Baş ağrısının oranı 
%16) (118). ISUIA sonuçları, UIA tespiti sonrası optimal 
yönetim düşüncesinde, anevrizma boyutu ve yerinin 
kullanımını desteklemektedir. Başvurunun şekli, anev-
rizmanın doğal seyrini veya tedavi kararını da etkileye-
bilir. Wermer ve arkadaşları (99), semptomatik rüptüre 
olmamış anevrizmaların 4 kat daha fazla rüptür riskine 
sahip olduğunu buldular. 

ISUIA, rüptüre bir anevrizma ile başvuran hastalarda 
tanımlanan UIA’larda spontan kanama riskini değerlen-
dirmiş. Rüptüre anevrizma tedavi edilmiş ve daha son-
ra UIA takip edilmiştir. Bu hastalarda, 5 yıllık bir süre 
boyunca, çapı 7 mm’den küçük olan anevrizma kanama 
riski, benzer boyutta rüptüre olmamış anevrizması olan 
ve daha önce kanama öyküsü olmayan hastalara göre 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (4). Kanamanın 
yokluğunda, rüptüre olmamış bir anevrizmanın bulun-
masına yol açan tanısal değerlendirme için en yaygın 
endikasyon baş ağrısıdır (4-118). ISUIA’da baş ağrısı 
ile başvuran hastaların rüptüre olmamış anevrizmala-
rı daha sık tedavi edilmektedir, ancak spontan kanama 
riski ile ilgili veri sunulmamıştır. Birkaç küçük gözlem-
sel çalışma, anevrizmaya atfedilen baş ağrısı ile başvu-
ran hastalarda, anevrizma tedavisinden sonra baş ağrısı 
sıklığında veya şiddetinde iyileşme olduğunu bildirmiş-
tir (119-122). Bununla birlikte hiçbir çalışma, spontan 
kanama riskinde bir değişiklik ile baş ağrısı arasında 
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lışmada sırasıyla %96,3, %100, %94,6 rapor edilmiştir). 
Bununla birlikte, aynı raporda, daha küçük anevrizma-
lara (tipik olarak <3 mm olanlar) göreceli olarak daha az 
duyarlılık vardır (sırasıyla %81,8,%100 ve %93,3) (151) . 
2003 yılında, 1251 hastayı içeren 21 çalışmanın bir me-
ta-analizi, DSA ile karşılaştırıldığında BTA için %93,3 
duyarlılık ve %87,8 özgüllük ile sonuçlanmıştır (152). 
Ek olarak, BT, tedavi kararları üzerinde önemli bir et-
kiye sahip olabilen duvar kalsifikasyonu ve trombüsün 
tanımlanmasında çok yararlıdır (153). Bununla birlikte, 
rekonstrüksiyon yöntemleri gerçek boyun/dom/bitişik 
küçük damar anatomisini doğru bir şekilde göstermeye-
bilir. Bu da, yapılan tedavinin türünü belirleyen önemli 
faktörlerdendir (139). 

Bu eksikliğe rağmen, yüksek hassasiyet ve özgüllüğü 
ile daha küçük anevrizmalarda bile BTA, anevrizma tes-
piti ve taraması için bir ilk tanı testi olarak düşünülebilir. 
BTA’larda kemik ve metalden dolayı (koiller, stentler ve 
klipler) yaşanan artefakt, tedavi edilen anevrizmalarda 
DSA’ya alternatif invaziv olmayan bir takip tekniği ola-
rak yararlılığını azaltabilir. İlişkili radyasyona maruz kal-
ma, uzun süreli takipte kullanımında başka bir konudur 
(154-157).

Magnetik Rezonans Görüntüleme

Anevrizmaların MRA ile görüntülenmesinde tipik 
olarak kontrastsız veya kontrastlı yöntemleri kullanı-
lır. Hangi yöntemin en yararlı olduğu belirsizdir, ancak 
genellikle MRA’nin %74 ila %98 arasında bir algılama 
duyarlılığına sahip olduğu bildirilmiştir (158). Bununla 
birlikte, bir çalışma genel olarak duyarlılığın en dene-
yimli okuyucularla %79 olduğunu ve anevrizma boyu-
tunun sonuçları büyük ölçüde etkilediğini göstermiştir. 
Üç mm’den büyük anevrizmalar en deneyimli okuyucu-
lar tarafından %89 hassasiyetle saptanmıştır (159-161). 
Bu veriler, manyetik rezonansın 3 mm’den büyük kana-
mamış anevrizmalar için birincil tarama yöntemi olarak 
çok yararlı olabileceğini düşündürmektedir (159-161). 
DSA’ya karşı hacim oluşturma ile 3T TOF MRA ile ya-
kın zamanda yapılan küçük anevrizmaların (≤5 mm) bir 
analizi, küçük damar tespiti (anevrizmaya karşı infundi-
bulum) ve damar tortuozitesi nedeniyle kontrast birleş-
mesi sonucu yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar 
vermesi konusunda uyarıların devam etmesi ile birlik-
te, çok yüksek doğruluk oranı (okuyucular için %96,4 
-%97,3) göstermiştir. Bununla birlikte, bu doğruluk se-
viyesiyle, uygun protokoller kullanılarak, küçük anevriz-
malar bile tespit edilmelidir (162).

Girişimsel tedaviden sonra takip için, kafatası taba-
nında stentler, koiller ve klipler gibi çevreleyen metalik 
implantlarda duyarlılık artefaktları meydana gelmesine 

■ TANI/GÖRÜNTÜLEME

Anevrizmaların görüntüleme yöntemleri, gelişmiş 
MRA, BTA ve DSA teknikleriyle büyük ölçüde geniş-
lemiştir. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır 
ve her biri serebral anevrizmaların değerlendirilmesinde 
çeşitli aşamalarda uygulayıcılar tarafından kullanılır. İlk 
görüntüleme tanısı, anevrizmanın anatomisinin ve ana 
damar (lar) ile olan ilişkisinin tam olarak değerlendiril-
mesi ve UIA’ların takip görüntüleme değerlendirmesi bu 
bölümde ele alınmaktadır. Anevrizma tanısı konulduk-
tan sonra, lezyonun uygun şekilde kategorize edilmesiy-
le, uygun tedaviyi seçmek ve bunun yönetim sonuçları-
nı değerlendirmek için hem başlangıçta hem de takipte 
anevrizmaların spesifik anatomik (ve belki de gelecekte 
dinamik) detayları gereklidir (132-134). 

Dijital Subtraction Anjiyografi (DSA)

DSA anevrizma tanısının “altın standardı” olmaya 
devam etmektedir; bununla birlikte, 3 boyutlu (3D) ro-
tasyonel anjiyografinin ortaya çıkmasıyla, 2 boyutlu düz-
lemsel görüntülemeden daha ayrıntılı görüntüleme yapı-
labilir. Çalışmalar, özellikle 3 mm’den küçük anevrizma-
larda DSA’nın daha fazla duyarlı olduğunu göstermiştir 
(135-138). Buna ek olarak, DSA tarafından sağlanan çö-
zünürlük, perforatörler gibi en küçük damarlar için daha 
yüksektir (139-144). DSA altın standart olarak kalmasına 
rağmen, kateter arteriyografisinin küçük de olsa riskleri-
nin olduğu bilinmelidir. Olası komplikasyonlar arasında 
kontrastla ilgili olaylar, serebral infarktüs, anevrizmal 
rüptür, arteriyel yaralanma ve diğerleri vardır (145-146). 
Kateter anjiyografi riskinin daha yüksek olarak bulun-
duğu böbrek yetmezliği veya Ehlers Danlos Sendromlu 
hastalarda klinisyenler noninvaziv görüntülemeyi tercih 
edebilirler. Ancak genel olarak, riskler düşüktür ve çoğu 
çağdaş veri, serebral anevrizmalar, SAK ve arteriyovenöz 
malformasyonu olan hastalarda kalıcı nörolojik defisit-
lerin %0,07 oranında meydana geldiğini bildirir (147). 
Bunun yanında potansiyel bir radyasyon riski mevcuttur 
ancak tanısal anjiyografi için bu risk düşüktür. İnvazivlik 
ve kümülatif radyasyon, takip için daha az kullanılması-
na neden olur. Ancak tedavi edilmiş anevrizmaların se-
lektif DSA ile takibi düşük risk taşır (149-150). 

Bilgisayarlı Tomografi

Çok dedektörlü tarayıcıların geliştirilmesiyle, tanıya 
yardımcı olmak için kontrastsız bilgisayarlı tomografiye 
(BT) sıklıkla, BT angiografi (BTA) eklenmektedir. Çok 
sayıda tarayıcı nesli vardır, ancak genel olarak, DSA ile 
karşılaştırıldığında, modern nesil tarayıcılarla 3 boyutlu 
rotasyonel edinim sayesinde anevrizma tespitinin du-
yarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu çok yüksektir (Bir ça-
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görüntüleme genellikle tedaviden 6 ay ila 1 yıl sonra 
yapılır (161-163-168-173). Daha sonraki takiplerin za-
manlaması değişkendir, ilk ve erken takipler, oklüzyon 
durumuna olduğu kadar hastanın durumuna da bağlıdır. 
Bununla birlikte, koillenme sonrası rezidüel anevrizma-
larda geç kanamalar ve anevrizma nüksleri olduğu için 
uzun dönem takip endikedir. Daha geniş boyun çapla-
rı, daha büyük anevrizmalar ve kısmi tedavi gibi belirli 
özelliklerin, nüks ile daha fazla ilişkili olduğu bilinmek-
tedir (175-176).

Kanamamış anevrizmalarda takip endikedir. Bu, te-
davi edilmemiş anevrizmaların takibi ile ilgili bölümde 
daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Öneriler

1. Cerrahi veya endovasküler tedavi düşünülürse, DSA 
serebral anevrizmaların tanımlanması ve değerlendi-
rilmesi için, invaziv olmayan görüntüleme ile karşı-
laştırıldığında faydalı olabilir (Kanıt düzeyi orta/B, 
Orta derece Öneri/IIa).

2. DSA, tedavi edilen anevrizmaların takibi için en has-
sas görüntüleme olarak akılcıdır (Kanıt düzeyi dü-
şük/C, Orta derece öneri Öneri/IIa).

3. BTA ve MRA, UIA’nın saptanması ve izlenmesi için 
faydalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü Öneri/I).

4. MRA, tedavi edilen anevrizmaların takibi için alter-
natif olarak makuldür ve tedaviye karar verirken ge-
rektiğinde DSA ile birlikte kullanılır (Kanıt düzeyi 
düşük/C, Orta derece Öneri/IIa).

5. Özellikle geniş boyunlu veya geniş dom çaplı olan ya 
da rezidü dolumu olan koillenmiş anevrizmalar takip 
edilmelidir (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü Öneri/I). 
Takibin zamanlaması ve süresi belirsizdir ve ek ince-
leme gereklidir.

6. UIA’ların endovasküler tedavileri sonrası takip gö-
rüntülemelerinin önemi bilinmemesine, rekürrens 
için yüksek risk özelliklerinin kesin olmamasına rağ-
men, takip görüntüleme muhtemelen endikedir (Ka-
nıt düzeyi düşük/C, Orta derece Öneri).

■ TARAMA

İnvaziv olmayan BTA veya MRA ile rüptüre olmamış 
anevrizmaları tarama kararı, göz önünde bulundurulan 
hastaya bağlıdır. Klinisyenler, belirli bir özellikle ilişkili 
anevrizmal prevalansı (seçilen kalıtsal bozukluklardaki 
prevalans gibi), öngörülen hastalık morbiditesini, uy-
gun maliyetli bir tarama testinin erişilebilirliğini, kabul 
edilebilir derecede düşük riskli ve etkili bir tedavinin 

rağmen, MRA hem tedavi edilen hem de tedavi edilme-
yen anevrizmaların invaziv olmayan takibi için etkili bir 
alternatif olmaya devam etmektedir (163-168). Koillen-
miş anevrizmalar meta analizi, kontrastlı MRA’nın DSA 
ile karşılaştırıldığında, rezidüel anevrizmanın saptanma-
sında genel olarak %92 duyarlılığa ve %96 özgüllüğe sa-
hip olduğunu göstermiştir (169). Bununla birlikte, tedavi 
edilen anevrizmalarda, MRA üzerinde ortaya çıkan du-
yarlılık artefaktları, rezidü veya rekürren anevrizmanın 
boyutunun göz ardı edilmesine neden olabilir ve yeni-
den tedavi ihtiyacını belirlemek için rutin DSA gerekli 
olabilir (166-167). MR için her vakada olduğu gibi, me-
talik implantların MR tarayıcısının manyetik ortamıyla 
uyumlu olduğundan emin olunmalıdır (170-172).

Tedavi edilen UIA’ların takibinde, rezidüel bir anev-
rizma için yüksek hassasiyeti olan MR, BT ile görülen 
ışın sertleştirici artefaktların olmaması ve DSA invazivli-
ği göz önüne alındığında, makul bir seçenektir. Kontrast-
sız MRA (TOF MRA), önceden tanı konulmuş ancak te-
davi edilmemiş UIA’lar için, iyonlaştırıcı radyasyon veya 
kontrast olmaması, böbrek yetmezliği olan veya radyas-
yona maruz kalma risklerinin alakalı olduğu hastalarda, 
seçim seçeneği sağlayacaktır.

■ ANALİZ ve RAPORLAMA

Hangi anevrizma görüntüleme yöntemi seçilirse se-
çilsin, anatominin belirli yönleri, UIA’ların yönetimi ve 
takibi için uygun analiz ve belgelemeyi gerektirir. Kon-
servatif, endovasküler, cerrahi veya kombine tedavi ol-
mak üzere tedavi yönteminin belirlenmesi için, boyun 
büyüklüğünün doğru ölçümü, boyun-kubbe oranı ta-
nımlayıcısı, 3 boyutta anevrizmanın ölçüleri ve anevriz-
manın çevredeki damarlar ile ilişkisinin bilinmesi esastır 
(132). Tedavi edilen anevrizmalar için, herhangi bir yeni 
anevrizma gelişiminin tanımlanmasıyla birlikte, rezidü-
lerin ve herhangi bir ana damar değişikliğinin varlığı, öl-
çümleri ve tanımlayıcıları gereklidir (132). 

Tedavi edilen anevrizmalar için takip gereklilikle-
ri belirsizliğini korumaktadır. Tedavi edilen UIA’larda 
uzun süreli takip randomize çalışmalarda incelenme-
miştir, bu nedenle genel uygulamaların çoğu rüptüre 
anevrizma çalışmalarından çıkarılmıştır. Yeterli kliple-
me ile genel uygulamada, genellikle takip görüntüleme 
yapılmaz ya da hemen perioperatif anjiyografi ile sınırlı 
olabilir (156). ISAT’ta, koillenmiş anevrizmadan tekrar-
layan kanama riski cerrahi klipleme ile tedavi edilenler-
den biraz daha yüksektir, ancak her iki gruptaki riskler 
düşük bulunmuştur.

Endovasküler olarak tedavi edilen anevrizmalar için, 
rezidüel veya rekürren anevrizma daha sık olduğundan, 
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olduğunu göstermiştir (80-117-183-184). Bu ailelerde 
UIA taraması en güçlü şekilde düşünülmelidir.

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsüsü 
destekli FIA çalışması, IA için genetik risk faktörlerini 
bulmak üzere tasarlanmıştır ve tasarımının bir parçası 
olarak, MRA kullanılarak UIA için tarama dâhil edil-
miştir (74-185-186). En az 2 etkilenen kardeş veya 3 ya 
da daha fazla etkilenen aile üyesi olan uygun aileler dâhil 
edilmiştir. IA’dan etkilenenlerin birinci derece akrabala-
rına, daha önce etkilenmemişlerse, 30 yaşından büyük-
lerse, sigara veya hipertansiyon öyküsü varsa tarama 
teklif edilmiştir. 303 hastaya MRA taraması yapılmış ve 
bunlardan 58’inde (%19,1) en az 1 anevrizma bulunmuş-
tur (55-187). 

Sporadik SAK hastalarında da (ailede IA öyküsü 
olmayan) büyük tarama çalışmaları yapılmıştır. Spora-
dik SAK’lı 160 hastanın, 626 birinci derece akrabasının 
%4’ünde anevrizma vardı (626’nın 25’i) (57). Bu nedenle, 
özellikle sigara içenlerde ve hipertansiyonu olan, birden 
fazla üyesi olan FIA ailelerinde, etkilenmeyen aile üye-
leri arasında IA taraması güçlü bir gerekçeye sahipken, 
sporadik IA hastalarının aile üyeleri arasında tarama şu 
anda mantıklı değildir.

Taramanın Maliyet Etkinliği

Asemptomatik IA için taramanın maliyet etkinliği-
nin değerlendirilmesinde, taramanın parasal maliyetleri, 
tedavi edilmemiş bir rüptüre anevrizmanın riskleri, so-
nuçları ve maliyetlerine karşı tartılmalıdır. Maliyet et-
kinliğini tahmin etmek için çeşitli varsayımlar yapılma-
lıdır: Çalışılan popülasyonda noninvaziv görüntüleme 
ile anevrizma tespiti olasılığı, noninvaziv görüntüleme-
nin duyarlılığı ve özgüllüğü, intraarteriyel anjiyografinin 
riski, anevrizma saptanan ve tıbbi olarak yönetilen has-
talarda rüptür riski, tıbbi yönetimin agresifliği (örneğin, 
sigarayı bırakma), anevrizmanın her iki yöntemle de 
tedavi edilebilir kabul edildiği durumlarda, rüptüre ol-
mamış bir anevrizmanın kliplenmesi veya koillenmesi 
ile ilişkili morbidite ile mortalite ve müdahale sonrası 
rüptür riski dikkate alınmalıdır. 

Maliyet etkinliği modellerinin hiçbiri bu değişkenle-
rin tümü için veri içermez, sadece faydasına ilişkin ma-
kul tahminler sunabilir. Bu nedenle, IA için noninvaziv 
tarama, sadece daha yüksek beklenen prevalansı ve daha 
yüksek rüptür riski olan popülasyonlarda faydalıdır 
(190). 

Öneriler

1. Ailesinde iki veya daha fazla sayıda kişide UIA ya da 
SAK’ı olan hastalarda, BTA veya MRA ile anevrizmal 

olası kullanılabilirliğini ve görüntüleme sırasında kafa 
içi bir bulgu tespit etmenin potansiyel etkilerinin has-
talarca anlaşılabilmesini (gelecekteki hayat sigortası 
edinimi gibi), yanı sıra UIA tespiti ile ilişkili olabilecek 
stres ve kaygıların anlaşılmasını göz önüne almalıdırlar. 
Rüptüre olmamış anevrizma taraması, ailesinde birden 
fazla kişide anevrizma öyküsü olan ailelerde, ailesinde 
otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, tip IV 
Ehlers-Danlos (vasküler alt tip) veya son derece nadir 
görülen mikrosefali osteodisplastik primordial cücelik 
öyküsü olan hastalarda (177) ve aort koarktasyonu veya 
biküspit aort kapağı gibi artmış bir IA oluşumu ile ilişkili 
seçilmiş koşulları olanlarda uygundur (178-181). Spora-
dik SAK hastalarının, birinci derece akrabaları arasında 
anevrizma tespiti olasılığı yaklaşık %4’tür (%95 CI,%2,6-
5,8) (54), kardeşler çocuklardan biraz daha yüksek risk 
altındadır (57). SAK yönetimiyle ilgili bir AHA kılavu-
zu, SAK’lı kişilerin birinci derece yakınlarına invaziv ol-
mayan tarama sunmanın makul olabileceğini, ancak bu 
yaklaşımın riskleri ve faydalarının belirsiz olduğunu öne 
sürmüştür (20).

İntraserebral Anevrizmaya Sahip Olma Riskinin 
Arttığı Popülasyonlar

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, tip 
IV Ehlers-Danlos sendromu ve mikrosefali osteodisplas-
tik primordial cüce gibi bazı genetik sendromlar artmış 
aSAK riski ile ilişkilendirilmiştir (177). Bu sendromlar 
ayrıca anevrizma oluşumuna kalıtsal bir duyarlılık teo-
risini de destekler. Polikistik böbrek hastalığı klinik bul-
gusu olup, ailesinde IA/hemorajik inme öyküsü olmayan 
hastalarda, UIA saptanma oranları; %6 ile %11 iken, 
ailede IA/hemorajik inme öyküsü olanlarda bu oranlar; 
%16 ile %23’tür (179-181). İkinci grupta, anevrizmalar 
genellikle küçük olmasına ve daha önce bildirilen küçük 
serilerde rüptür riski genellikle düşük olmasına rağmen, 
invaziv olmayan tarama güçlü bir şekilde düşünülmeli-
dir (179-181). Ayrıca, tip IV Ehlers Danlos sendromu 
(ailede IA öyküsü dâhil) olan hastaların birinci dere-
ce aile üyeleri de tarama için kuvvetle düşünülmelidir 
(178). Mikrosefalik osteodisplastik primordial cücelik 
hastalarının nörovasküler tarama programında, hasta-
ların 13’ünde (%52) moyamoya anjiyopati ve IA’lar da 
dâhil olmak üzere serebral nörovasküler anormallikler 
olduğu bulunmuştur (177). Son olarak, beyin MRA ile 
tarama yapılan 16 yaşından büyük koarktasyonlu ardışık 
117 hastanın %10,3’ünde bir UIA bulunmuştur (182). Bu 
son 2 hasta grubunda UIA taraması da uygundur.

Polikistik böbrek hastalığı gibi, IA’nın nadir fakat iyi 
tanımlanmış genetik nedenlerine ek olarak, aSAK’ın po-
pülasyon çalışmaları, SAK’lı hastaların %9 ila %14’ünün 
aile öyküsünde birinci derece akrabalarında SAK öyküsü 
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ISUIA’nın doğal seyir verileri çeşitli nedenlerle eleş-
tirildi. Birincisi, belirli kategorilerdeki hasta sayısı azdır, 
bu nedenle bu gruplarda rüptür riski tahminlerinin ba-
zıları kesin değildir. İkincisi, çalışmanın ikinci aşamasın-
da rüptürün bazı belirleyicileri doğrulanmış olmasına 
rağmen, bazıları doğrulanmamıştır. Örneğin, ISUIA’nın 
ikinci aşamasında son derece düşük rüptür riski altında 
olan bir grubu tanımlayan daha küçük bir kesim noktası 
(<7’ye karşı <10 mm) tanımlanmıştır. Kesim noktaları 
optimize edildiğinde, bağımsız çalışmalarda bulguların 
doğrulanması daha az olasıdır. Üçüncüsü, girişimsel bir 
işlem geçiren hastaların oranı, randomize edilmemiş 
bu çalışmada merkezden merkeze muazzam bir şekilde 
değişmekle birlikte, genel olarak hastayı değerlendiren 
cerrah veya radyolog sadece rüptür riski düşük olduğu 
düşünülen hastaları konservatif olarak yönetebilirdi ve 
dolayısıyla seçim yanlılıkları dâhil edilen katılımcıların 
risk profilini değiştirebilirdi. Dördüncüsü, farklı takip ve 
tespit yanlılıkları görünen oranları değiştirebilir ve bazı 
sonuç olayları gözden kaçmış olabilir. Bunlara ve diğer 
sınırlamalara rağmen, ISUIA, Avrupa kökenli hastaları 
içeren UIA’ların doğal seyrinin, en titiz ve en büyük ça-
lışmalarından biri olmaya devam etmektedir.

Rüptüre olmamış anevrizmaların doğal seyriyle ilgi-
li başka bir meta-analiz, 19 çalışmada 6556 rüptüre ol-
mamış anevrizma ve 4705 hastayla yapılan çalışmadır. 
Meta-analizdeki hasta yılı gözleminin >%70’ine ISUIA 
tarafından katkıda bulunmuştur. 1966 ve 2005 yılları ara-
sında yayınlanan bu 19 çalışma takip boyutu ve süresi ba-
kımından önemli ölçüde değişiklik gösterdi ve hem pros-
pektif hem de retrospektif tasarımları içeriyordu. Genel 
olarak, ortalama rüptür oranları ortalama takip süresi 5 
yıldan az olan çalışmalarda %1,2, ortalama takip süresi 
5 ila 10 yıl olanlarda %0,6 ve ortalama takip süresi 10 yıl 
üzerinde olanlarda %1,3 idi. Rüptür için, 60 yaş üstü (RR 
2,0; %95 CI, 1,1-3,7), kadın cinsiyeti (RR 1,6; %95 CI, 1,1-
2,4), Japon veya Finlilik (RR 3,4; %95 CI, 2,6-4,4), semp-
tomatik anevrizma (RR 4,4; %95 CI, 2,8-6,8), çapın 5 mm 
üzeri olması (RR 2,3; %95 CI, 1,0-5,2) ve posterior dola-
şım anevrizması (RR 2,5; %95 Cl, 1,6-4,1) gibi birçok risk 
faktörü tanımlanmıştır. 7 mm’den küçük anevrizmalar 
için toplam yıllık rüptür oranı %0,4 idi. Yayınlanan veri-
ler sınırlıydı, bu nedenle meta-analiz bir seferde, birden 
fazla risk faktörünü değerlendiremedi.

Bu meta-analizden sonra doğal seyir üzerine pros-
pektif UCAS Japonya çalışmasında, ortalama 1,7 yıl ta-
kip edilen 6697 hasta vardı ve yıllık %0,95 rüptür oranı 
saptandı (5). Yıllık rüptür riski, büyüklüğe göre dramatik 
olarak değişmektedir; 3-4 mm anevrizmalar için %0,36, 
5-6 mm anevrizmalar için %0,50, 7-9 mm anevrizmalar 
için %1,69, 10-24 mm için %4,37 ve ≥25 mm anevriz-

görüntüleme önerilmelidir. Böyle ailelerde anevriz-
ma varlığı için özellikle yüksek riski gösteren faktör-
ler; hipertansiyon öyküsü, sigara kullanımı ve kadın 
cinsiyetidir (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü Öneri/I).

2. Özellikle ailesel UIA öyküsü olan, otozomal domi-
nant polikistik böbrek hastalığı olan hastalarda BTA 
veya MRA ile görüntüleme önerilmelidir (LOE B, 
class I) (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü Öneri). Aort 
koarktasyonu ve mikrosefalik osteodisplastik pri-
mordial cücelik olan hastalarda da BTA ve MRA ile 
görüntüleme yapılması akılcıdır (LOE B, class IIa) 
(Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü Öneri).

UIA’ların Doğal Seyri

Değişen kalitede çok sayıda çalışma, UIA’ların rüptür 
riskini değerlendirmiştir. ISUIA ve Yapılandırılmamış 
Serebral Anevrizma Çalışması Japonya (UCAS Japonya) 
çalışmaları, en dikkatli tasarlanmış büyük çalışmalardır 
(4-5-34). ISUIA, SAK öyküsüsü olmayan hastalarda rüp-
tür riski <10 mm çapında anevrizmalar için yılda %0,05 
ve daha büyük anevrizmalar için yılda yaklaşık %1 sap-
tamıştır. Anevrizma boyutu (bağıl risk, 10 ila 24 mm için 
[RR] 11,6 ve <10 mm ile karşılaştırıldığında >25 mm için 
59), posterior dolaşım (baziler tip için RR 13,8 ve ver-
tebrobaziler veya posterior serebrale karşı anterior dola-
şım için RR 13,6) veya posterior komünikan arter (RR, 
8,0) bu grupta rüptür riskinin belirleyicileridir. Farklı bir 
anevrizmadan SAK öyküsü olanlar arasında, rüptür riski 
<10 mm olanlar için yılda %0,5 ve daha büyük anevriz-
malar için yılda ≈ %0,7 idi; baziler tip anevrizmalar (RR, 
5,1) ve ileri yaş bu grupta rüptür riskinin belirleyicile-
riydi. 

ISUIA’nın 2. aşaması, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki 
61 merkezde 2686 rüptüre olmamış anevrizması olan ve 
ortalama 4,1 yıl takip edilen 1692 hasta üzerinde pros-
pektif bir doğal seyir çalışması içeriyordu (4). Sonuçlar 
analiz edildikten sonra, anevrizma rüptür oranları bo-
yutlarına göre (en küçük anevrizma grubunu tanımla-
mak için 7 mm altında yeni bir cut-off noktası ile), farklı 
bir anevrizmadan SAK öyküsü ve yerine (kavernöz ka-
rotis, posterior komünikan arter hâriç ön dolaşım veya 
posterior dolaşım artı posterior komünikan arter) göre 
gruplara ayrıldı. SAK ve anevrizması 7 mm’den küçük 
olan hastalarda ön dolaşımda anevrizmalar arasında 
rüptür olmadı. Posterior dolaşımda veya posterior ko-
münikan arterlerinde anevrizması olanlarda risk %2,5 
idi. SAK öyküsü ve anevrizması 7 mm altında olanlarda, 
rüptür riski ön dolaşımda yılda %1,5 ve arka dolaşımda 
yılda %3,4 idi. SAK öyküsü 7 mm’den büyük anevrizma-
larda rüptürün bir belirleyicisi değildi ve rüptür riskleri 
daha büyük anevrizmalarda daha yüksekti (4).
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ğerlendirmelerinin yanlış pozitif sonuçlar olabileceğini 
kabul etmişlerdir. Büyük FIA çalışmasına kayıtlı hasta-
larla ilgili prospektif bir çalışma, ortalama 1,5 yıl boyun-
ca neredeyse tamamı 7 mm altında olan ve hiçbirinde 
SAK öyküsü olmayan 148 adet rüptüre olmamış ailesel 
anevrizmalı 113 hastayı izledi (187). Bu hastalar ara-
sında, 3 ve 5 mm ön komünikan arter anevrizması olan 
hastalarda 2 SAK gözlendi, yılda %1,2 (%95 CI, %0,14-
4,3) rüptür oranı, ISUIA’da benzer boyutta ve konumlan-
dırmada anevrizması olan hastalarda görülenden 17 kat 
yüksekti. Bu sonuç ailesel anevrizmaya dikkatle yaklaş-
mayı teyit etmekte idi.

Her ne kadar ISUIA bu riski anevrizma boyutu ve ke-
şif sırasındaki yere göre sınıflandırmak için kanıt sağlasa 
da, tekrar görüntüleme gerekli olmadığı için zamanla de-
ğişebilecek anevrizma riskini ele alamaz. Birçok çalışma, 
zaman içinde belgelenmiş büyüme ile anevrizmalardan 
spontan kanama riskinin arttığını bildirmiştir (25-95). 
Yakın zamanda yayınlanan prospektif gözlemsel bir ça-
lışma, seri MRA’de belgelenmiş büyüme ile anevrizma-
lardan spontan kanama riskinin önemli ölçüde arttığı-
nı bildirmiştir (193). Bu çalışmanın yazarları, rutin seri 
MRA ile takip edilip, aralıklı anevrizma büyümesi olan 
18 hastayı tanımlayan 1325 anevrizmalı 1002 hastayı 
değerlendirmiştir. Belgelenmiş büyümesi olan hastalar 
için yıllık %18,5 oranında kanama oranı bildirmişler ve 
6 aylık aralıklarla yapılan tarama ile kanamadan önce 
büyüyen anevrizmaların %90,3’ünün tespit edileceğini 
tahmin etmişlerdir. 

258 anevrizmayı içeren ikinci daha küçük bir çalış-
ma, anevrizmaların %18’inin büyüdüğünü gösterdi. Bü-
yümeyen grupla karşılaştırıldığında, büyüyen anevrizma 
grubunda yıllık kanama oranı %2,4 iken, büyümeyen 
grupta %0,2’dir. Diğer çalışmada olduğu gibi, bazı bü-
yüyen anevrizmalar rüptürden önce tedavi edildiği için 
oran daha yüksek olabilir (98). Bu nedenle, anevrizma 
büyümesini saptamak için noninvaziv vasküler görüntü-
leme teknikleri ile rutin tarama muhtemelen endikedir 
ve belgelenmiş büyüme ile anevrizmaların tedavisi ma-
kul olabilir.

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı duru-
munda anevrizması olan hastaların anevrizma rüptürü 
riskinde artış görülmemektedir, ancak deneyim sınırlı-
dır (194). Son zamanlarda yapılan diğer bazı çalışmalar-
da rüptür oranları ve risk faktörleri bildirilmiştir, ancak 
sonuçlarının güvenilirliğini azaltan metodolojik sınırla-
malar vardır.

Doğal Seyir: Öneriler

1. Önceki aSAK öyküsü, gelecekte oluşacak farklı küçük 
bir UIA’nın kanaması için bağımsız bir risk faktörü 

malar için %33,4 idi. Anterior veya posterior komünikan 
arterlerindeki anevrizmalarda (sırasıyla 1,90 ve 2,02 teh-
like oranı, orta serebral arterdeki yerleşime göre) rüptür 
riski daha yüksektir. Aile öyküsü ve farklı bir anevrizma-
dan SAK öyküsü rüptür için risk faktörü olarak tanım-
lanmamıştır. Yazarlar, Japonya’daki rüptür oranlarının 
daha yüksek olduğunu ve sonuçların diğer popülasyon-
lar için genelleştirilemeyebileceğini belirtmiştir.

Japonya’dan yakın zamanda yapılan bir diğer küçük 
prospektif çalışmada, ortalama 41 ay boyunca 448 rüptü-
re olmamış 5 mm’den küçük anevrizması olan 374 has-
tayı izledi (191). Genel rüptür riski yılda %0,5 iken, genç 
yaş, büyük anevrizma boyutu, hipertansiyon ve anev-
rizma çokluğu rüptürün belirleyicileriydi. Tüm rüptür-
ler ön dolaşım anevrizması olanlarda meydana geldi ve 
çoğu da SAK veya aile öyküsü olmayanlarda görüldü. Bu 
nedenle ISUIA bu gruplarda rüptür riskinin son derece 
düşük olduğunu doğrulayamadı. Bununla birlikte, has-
talar Japon kökenliydi ve verilerin esasen Avrupa köken-
li hastaları değerlendiren çalışmalarla karşılaştırılıp kar-
şılaştırılmadığı belirsizdi. Japonya’dan yapılan ikinci bir 
küçük çalışma, ortalama 2,5 yıl boyunca takip edilen 529 
rüptüre olmamış anevrizması olan 419 hastayı içerir ve 
yılda %1,4’lük bir rüptür oranı bulunmuştur (192). Bü-
yük anevrizma boyutu, posterior dolaşımda yerleşme ve 
SAK öyküsü, rüptür için bağımsız risk faktörleridir. SAK 
öyküsü olmayan ve çapı 5 mm’den küçük bir anevrizma-
sı olanların rüptür oranı yılda %0,6 idi. Bununla birlikte, 
19 rüptürün 5’i, çapı 7 mm den küçük, ön dolaşım anev-
rizması olan ve SAK öyküsü olmayan hastalarda mey-
dana geldi; bu gruptaki yıllık rüptür riski rapor edilme-
miştir ancak ISUIA’daki karşılaştırılabilir gruptan daha 
yüksektir. Bu üç Japon çalışmasında, bu alt gruptaki aşırı 
düşük rüptür riskini teyit etmemenin, Japon kökenli in-
sanlarda anevrizma özellikleri ve SAK riskindeki fark-
lılıkları yansıtıp yansıtmadığı veya ISUIA’nın geçerlilik 
başarısızlığını daha geniş bir şekilde temsil edip etmediği 
belirsizdir. Japon kohort çalışmalarının ve ISUIA’nın bir 
kısıtlaması, nispeten kısa ortalama takip süresidir; her 3 
çalışmanın ortalama takip süresi 4 yıldan azdır.

SAK öyküsü olmayan ABD’li hastalarda, çapı 7 mm 
altında 319 anevrizma üzerinde yapılan prospektif bir 
çalışma, intrakraniyal damarları seri BTA ve MRA ile 
ortalama 2,4 yıl takip etti (111). Takip sırasında her-
hangi bir anevrizma rüptürü bildirmediler ve ISUIA’dan 
tanımlanan bu rüptüre olmamış anevrizmalar alt gru-
bundaki düşük riski doğruladılar. Bununla birlikte, yıllık 
%5,4 oranında en az 0,75 mm’lik anevrizma büyümesi 
gözlenlendiğini belirttiler. 

Büyüme eşik noktasının görüntülemenin çözünür-
lüğü olduğu düşünüldüğünde, yazarlar bazı büyüme de-
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Ameliyattan sonraki bir yıla kadar %6,7 olan toplam 
olumsuz sonuç tahmini için %1,7’lik genel mortalite 
oranı ve %5’lik morbidite oranı buldular. Morbidite, ka-
litatif skorlarda bağımsızlık (değiştirilmiş Rankin Ölçeği 
[mRS] skoru> 2, Glasgow Sonuç Ölçeği skoru <4) veya 
“başarısız” / “zayıf ” olarak tanımlandı. Dâhil edilen ça-
lışmaların çoğunun (%85) STROBE (Epidemiyolojide 
Gözlemsel Çalışmaların Raporlanmasını Güçlendirme) 
(198) raporlama kriterlerine göre kalitesiz olduğuna dik-
kat çekilmiştir.

Kombine morbidite tahminlerinin bu meta-analiz-
ler arasında fazla değişkenliği göstermesi; kullanılan 
morbidite tanımını, anevrizmaların vaka karışımını ve 
hasta çalışmalarını temsil eden hastaları potansiyel ola-
rak yansıtır. Örneğin, King ve ark. (195) tarafından ya-
pılan analiz sadece asemptomatik UIA ile küçük ve ön 
dolaşım lezyonlarının baskınlığını içerirken, bu düşük 
riskli özellikler diğer incelemelerde daha küçük bir ora-
nı temsil etmektedir (196-197). %10’u aşan en yüksek 
morbidite, Raaymakers ve arkadaşları (196) tarafından 
yapılan meta-analizde rapor edilmiştir; bununla birlikte, 
morbidite yaşadığı şeklinde kategorize edilen 268 has-
tanın 112’sinin günlük yaşamda olduğu belirtildi veya 
semptomlara rağmen bağımsızdı ve muhtemelen diğer 
meta-analizlerde kullanılan olumsuz sonuçların tanımı-
nı karşılamamıştır. Raporlamadaki değişkenlik ve çalış-
maların yüksek kalitesinin bulunmaması nedeniyle, bu 
meta-analizler, cerrahi sonuçlar için ölçütü kesin olarak 
belirlemek için yetersizdir.

Ulusal (Nationwide) Yatan Hasta Örneği (NIS) gibi 
idari veri kümelerinden çıkarılan bölgesel veya nüfus ta-
banlı veriler de “gerçek dünya” UIA tedavi sonuçlarının 
bir tahmini olarak kullanılmıştır. Bu retrospektif veri ta-
banı çalışmaları, cerrahi tedavide %0,7 ila %3,5 arasında 
mortalite, %13,5 ila %27,6 arasında morbidite bildirmiş-
tir (199-208). Bu tür veri tabanlarında elde edilen spe-
sifik sonuç bilgilerinin olmaması nedeniyle morbidite; 
genellikle ev dışındaki bir tesise (rehabilitasyon tesisleri 
dâhil) taburcu olma durumu olarak tanımlanmaktadır. 
Taburculuk zamanını aşan uzun vadeli sonuç verileri 
değerlendirilemez ve taburculuk durumunun daha uzun 
vadeli sonuçlar için güvenilir bir veri olduğu varsayımla-
rı doğrulanmamıştır. Ayrıca, bu veri tabanlarında yer ve 
büyüklük gibi belirli anevrizma özellikleri ile ilgili bilgi 
eksikliği nedeniyle, genel olarak zayıf sonuçlar için güçlü 
bir belirleme veya risk faktörlerinin ayarlanması yapıla-
maz. Bu nedenle, büyük örneklem boyutlarına rağmen, 
retrospektif yapıları ve komplikasyonların yanlış kod-
lanması potansiyeli de dâhil olmak üzere hastane tabanlı 
idari veri setlerindeki doğal sınırlamalar, sonuçların yo-
rumlanmasını sınırlandırmaktadır. Lee ve arkadaşları 
(209) tarafından yapılan bir derleme, vaka serileri ve veri 

olarak kabul edilebilir (Kanıt düzeyi orta/B, /Kabul 
edilebilir Öneri/IIb). 

2. Takip sırasında büyüdüğü tespit edilen UIA’sı olan 
hastalara, kısıtlayıcı komorbiditeleri yoksa tedavi 
önerilmelidir (LOE B, class I) (Kanıt düzeyi orta/B, 
Güçlü Öneri/I).

3. Ailesinde UIA öyküsü olan hastaların UIA’larının, 
spontan oluşan serebral anevrizmalardan daha kü-
çük boyutlu olsalar da tedavi edilmesi akılcıdır (Ka-
nıt düzeyi orta, Orta derece Öneri/IIa).

■ CERRAHİ KLİPLEME

Sonuçlar

UIA’lar için cerrahi tedavi, öncelikle doğrudan cer-
rahi kliplemeyi içerir, ancak bypass ve sarma (wrapping) 
gibi diğer seçenekler de daha karmaşık anevrizmaların 
tedavisinde kullanılmıştır. UIA cerrahisi ile ilgili tedavi 
sonuçlarını inceleyen çalışmaların çoğu tek merkezli ret-
rospektif olgu serileri olmuştur. Bu raporlar sıklıkla, so-
nucun bağımsız değerlendirilmesi, hasta ve lezyon özel-
liklerinin yeterli şekilde belirlenmesi, oklüzyon oranla-
rının ve belirleme yöntemlerinin raporlanması, işlem 
sırasındaki komplikasyon verileri ve standardize edilmiş 
takip süresi gibi yüksek kaliteli çalışmaların özelliklerin-
den yoksundur. 

Bu eksikliklere rağmen, çeşitli meta-analizler, UIA’la-
ra yönelik cerrahi sonuçlara ilişkin verileri analiz et-
miştir. İlki (195), sadece asemptomatik UIA’lı hastaları 
içermekteydi; 1966 ile 1993 arasında yayınlanan 28 çalış-
madan toplam 733 hasta vardı ve %1 mortalite ve %4,1 
morbidite oranı bildirdi. Morbidite, kalıcı anlamlı defisit 
olarak tanımlandı veya tanımlanmış kriterler olmadan 
ve değişken takip zaman noktalarında bireysel çalışma 
yazarlarının değerlendirmesine dayanıyordu. Daha son-
ra, Raaymakers ve arkadaşları 1966 ile 1996 arasında 
yayınlanan 61 çalışmadan 2460 hastayı analiz etmiş ve 
%2,6 mortalite ve %10,9 morbidite bildirmiştir (operas-
yon öncesi mevcut olmayan tüm kalıcı defisitler ve en iyi 
kategori dışındaki tüm sonuçlar olarak tanımlanmıştır). 
Dikkat çekici bir şekilde, çalışmaların kalitesinin düşük 
olması, çalışmaların sadece yarısının net olarak tanım-
lanmış sonuç ölçütleri kullanması ve yarısından daha 
azının taburculuktaki değerlendirmeden, 24 haftalık bir 
ortalama süreye kadar değişen sürelerde iyileşmeyi de-
ğerlendirmelerinin yansımasıdır. Daha yakın zamanda, 
Kotowski ve arkadaşları (197), 1990’dan 2011’e kadar 
daha çağdaş bir zaman diliminde yayınlanan 60 çalışma-
dan 9845 hastayı bildirdi. 
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maktadır. Örneğin ISUIA kohortunda, cerrahi olarak 
tedavi edilen UIA’lı hastaların %4,4’ünde önceden var 
olan bir konvulsif bozukluk vardı (4). Tedavi veri tabanı 
çalışmaları, postoperatif inme için, UIA’ya klip uygula-
nan hastalarda iskemik komplikasyonların %6,7 ila %10, 
hemorajik komplikasyonların %2,4 ila %4,1 arasında ol-
duğunu bildirmiştir (199-207). ISUIA’da, serebral infark-
tüs insidansının %11, intrakraniyal kanama insidansının 
%4 olduğu bildirilmiştir. 51 anevrizmanın (UIA ve RIA) 
kliplemeden önce ve sonra difüzyon ağırlıklı MR görün-
tülemesinin yapıldığı küçük bir prospektif seride, boyut 
ve yere göre kompleks anevrizmalara rağmen sadece %2 
semptomatik inme insidansı bulunmuştur (218).

■ ETKİNLİK ve DAYANIKLILIK

Cerrahi kliplemenin anevrizmaların kesin ve uzun 
süreli tedavisini sağladığına inanılsa da, tam obliteras-
yon açısından tedavinin etkinliği ile ilgili veriler tutarlı 
bir şekilde rapor edilmemiştir. Ek olarak, postoperatif 
muayenenin görüntüleme ve zamanlama şekli net olma-
yabilir. Raaymakers ve arkadaşlarının meta-analizinde 
(196) 61 çalışmanın sadece 10’u postoperatif anjiyogra-
finin klibi doğruladığını bildirdi ve sonuçlar sadece %93 
tam obliterasyon oranı için 158 hastada 11 eksik kliple-
me gösteren 5 çalışmada mevcuttu.

■ RİSK FAKTÖRLERİ: LEZYONA ÖZGÜ

Anevrizmaların büyüklüğü ve yeri cerrahi riskle en 
tutarlı şekilde ilişkilendirilmiştir (196-197). Prospektif 
ISUIA kohortunda, 12mm üzerinde anevrizma boyutu 
2,6 RR ile kötü sonucun önemli bir belirleyicisiydi (4). 
Kotowski ve arkadaşlarının son meta-analizinde, küçük 
(<10 mm), büyük (10-24 mm) ve dev (≥25 mm) anev-
rizması olan hastalarda sırasıyla %4,0, %12,1 ve %26,5 
olumsuz sonuç (ölüm dâhil) kaydedildi (197). Artan 
anevrizma boyutu, 603 UIA’lık bir prospektif kohortta 1 
mm’lik artış başına 1,13’lük bir OR sağladı (223). Aynı 
kohort çalışması, anterior dolaşıma karşı posterior dola-
şım anevrizmaları için 2,9’luk bir OR notuna da dikkat 
çekti. Lokalizasyon (anteriora karşı posterior) Kotowski 
ve arkadaşları tarafından yapılan meta-analizde 4,0 RR 
ile ilişkilendirildi (197) ve ISUIA kohortunda posterior 
dolaşım yerleşimi, RR 1,6 ile kötü sonuç için bağımsız 
bir belirleyici idi. 

Boyut ve yer etkileşimi özellikle uygun görünmekte-
dir. Raaymakers ve arkadaşlarının meta-analizinde (196), 
dev olmayan (<25 mm) anterior dolaşım anevrizmaları ; 
dev olmayan posterior dolaşım anevrizmaları %3 (%12,9 
morbidite), dev ön dolaşım anevrizmaları %7,4 (%26,9 
morbidite), dev posterior dolaşım anevrizmalarına %9,6 
(%37,9 morbidite) kıyasla en düşük mortalite tahminine 

tabanı çalışmalarını içeren 30 çalışmanın toplam anali-
zini yapmış ve UIA’ların cerrahi kliplemesiyle %17,8’lik 
genel olumsuz sonuçlara ulaşmıştır; bununla birlikte, 
çalışma tasarımlarının heterojenliği ve morbidite tanı-
mındaki netlikteki eksiklik bu analizin kullanımını sı-
nırlamaktadır.

Hasta ve anevrizmaya özgü parametreleri içeren 
prospektif kayıtların yanı sıra taburcu olduktan sonra 
önceden tanımlanmış aralıklarla belirlenen sonuç sapta-
maları daha güvenilir veriler sunar. ISUIA’nın prospektif 
kolu, UIA kliplendikten sonra 1917 hastayı takip etti ve 
toplam mortalite %2,3 olarak bildirildi (4). MRS skoru 
2 üzeri veya bozulmuş kognisyon olarak tanımlanan bir 
yıllık morbidite (Mini-Mental Durum Muayenesi veya 
kognitif durumun telefonla araştırılması ile ölçülmüş-
tür) %12,1 bulundu. Önemli olarak, aşağıdaki bölümler-
de belirtildiği gibi, sonucu kuvvetle tahmin eden çeşitli 
risk faktörleri belirgindi.

Fonksiyonel sonuçlarla ilişkili morbiditenin ötesinde, 
UIA için cerrahi tedavinin potansiyel kognitif etkisi de 
ilgi konusu olmuştur. Belirtildiği gibi ISUIA, kognisyo-
nu postoperatif morbidite belirlemesine dâhil etti ve tek 
başına bozulmuş kognisyonun bildirilen toplam mor-
biditenin %55’ini oluşturduğunu buldu. Kliplemeden 
önce ve sonra kognitif işlevi inceleyen müteakip küçük, 
prospektif, tek merkezli seriler aynı sonuca ulaşamamış 
ve Mini-Mental Durum Muayenesinde cerrahi sonrası 1. 
ayda kognitif işlev bozukluğu göstermemiştir (210-211). 
Daha kapsamlı nöropsikolojik testler kullanılan seriler-
de çelişkili sonuçlar vardır (210-212-213). Bununla bir-
likte, mRS ve Glasgow Sonuç Ölçeği gibi standart sonuç 
enstrümanlarının, anevrizma cerrahisi (214) sonrası 
Mini-Mental Durum Muayenesi sonuçları ile ilişkili ol-
madığı ve bu nedenle hastaların kognitif değerlendirme-
sinin dâhil edilmesinin ek yararlı sonuç bilgileri sağlaya-
bildiği görülmektedir. 

Bazı küçük seriler, Kısa Form-36 ve Hastane Anksi-
yete ve Depresyon Ölçeği (HADS) gibi sağlık çıktı ölçek-
lerini kullanarak yaşam kalitesini de incelemiştir. Bunlar 
genel olarak yaşam kalitesi üzerinde kısa vadeli olumsuz 
bir etki olabileceğini, ancak tedaviden 1 ila 3 yıl sonra 
baz değere veya referans popülasyon değerlerine göre 
tam iyileşme sağlandığını göstermiştir (215-216).

UIA cerrahisi sonrası spesifik komplikasyonlar açı-
sından, kraniyotomi sonrası nöbet oranı iyi tanımlan-
mamıştır. Tedavi veri setlerinin analizleri, status epilep-
tikus (199) için %0,1 gibi çok düşük bir insidans bildir-
miştir ve herhangi bir nöbeti (217) bildirirken %9,2’ye 
kadar çıkmıştır, ancak bu çalışmalar önceden var olan 
nöbetleri veya antikonvülsan ilaç kullanımını açıklama-
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yüksek bir riskle ilişkilendirilmiştir (RR 1,9) (4). Bu, ate-
roma veya intraluminal trombüs için bir belirteç olarak 
işlev gören iskemi, yukarıda belirtildiği gibi cerrahi riski 
artırabilen özellikler ile ilgili olabilir. Kranial sinirlerin 
veya çevresindeki beyin yapılarının basısından kaynak-
lanan kitle etkisi semptomları ile başvuran hastalar, 
semptomların giderilmesi için cerrahi klipleme / de-
kompresyon ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir (123). 
Bu şekilde ortaya çıkan lezyonların büyük olma eğilimi 
göz önüne alındığında, görülecek yüksek cerrahi riskler 
öncelikle anevrizma boyutunun bir yansıması olabilir 
(230-231). Yeni başlayan okülomotor sinir felci gibi bir 
anevrizma bulgusu ile ilgili yeni bir defisit, tedavi için 
acil bir endikasyon olarak kabul edilir, çünkü anevriz-
manın eşlik eden kanama riski ile büyümesini ima eder; 
defisitin iyileşmesi için prognoz erken cerrahi tedavi ile 
yüksektir (128). 

Genel tıbbi komorbiditelerin cerrahi sonuçtaki nega-
tif etkisi için doğrudan kanıtın belgelenmesi zordur. Ya-
yınlanmış çalışmalarda, tıbbi komorbidite durumunun 
karar vermeye katkıda bulunma olasılığı ile, zaten mü-
dahale için seçilmiş hastaların dâhil edilmesine ilişkin 
seçim yanlılığı vardır. Bununla birlikte, tıbbi komorbi-
ditelerin diğer cerrahi işlemlerde olduğu gibi UIA klip-
lenmesindeki sonuçları olumsuz etkilediğini varsaymak 
mantıklıdır.

■ CERRAHİ DENEYİM ve HASTANE HACMİ

Bir dizi çalışma, ABD’de hem UIA hem de RIA için 
anevrizma cerrahisi sonrası sonuçlar ile ilgili güçlü bir 
hacim-sonuç ilişkisi olduğunu göstermiştir (202-234-
235). Özellikle UIA’lar için, NIS’deki 585 cerrah tara-
fından 463 hastanede tedavi edilen 3498 UIA hastası 
değerlendirildi (201). Yılda 4 vakaya kıyasla, 20 ve üzeri 
vakanın olduğu hastaneler daha iyi taburculuk eğilimi-
ne (%84,4’e karşılık %76,2 evine taburcu edildi) ve daha 
düşük mortaliteye (%1,6’ya karşılık %2,2) sahipti (201). 
New York Eyaleti veri tabanından ve kliplenmiş anev-
rizmalardan UIA için 2200 başvuru üzerine yapılan bir 
çalışmada, toplam işlem hacmine eklenmiş her 10 vaka 
için, daha düşük morbidite (OR 0,85) ve mortalite (OR 
0,94) bulundu (202). Genel hastane hacmine ek olarak, 
cerrah deneyimi de ilişkili saptandı (236).

■ DİĞER HUSUSLAR: İNTRAOPERATİF 
FAKTÖRLER / TEKNİK GELİŞMELER

Anevrizma cerrahisinde cerrahi teknik, cerrahi kli-
bin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için intraoperatif 
araçlardaki ilerlemelere ek olarak gelişmeye devam edi-
yor. Ameliyat sırasında tam anevrizma obliterasyonu-

%0,8 (%1,9 morbidite) sahipti. Dev anevrizmalar, yüksek 
cerrahi riskleri ve kötü doğal seyri göz önüne alındığında 
bir ikilem oluşturabilir. Dev UIA’lı 39 hastada Nakase ve 
arkadaşları (225), ölümün cerrahi müdahale ile önem-
li ölçüde azaldığını kaydetti (%4’e karşılık %31), ancak 
morbiditeyi tedavi edilmeyen hastaların %8’ine kıyasla 
%19 oranında etkilediğini belirtti. 

Aterom / kalsifikasyon, trombüs, sakküler olmayan 
morfoloji ve çoklu anevrizma gibi diğer anevrizma özel-
liklerinin ek zorluklar oluşturduğu ve küçük vaka seri-
lerinde cerrahi sonucu olumsuz etkilediği bildirilmiştir. 
Ateroskleroz ve kalsifikasyonların tipik olarak tek mer-
kezli retrospektif serilerde daha kötü sonuçlarla ilişkili 
olduğu kaydedilmiştir (226-228) ancak 51 anevrizmayı 
içeren bir çalışmada anevrizmal aterosklerotik plakların 
boyutu postoperatif inme için bir risk olarak tanımlan-
mamıştır (218). Kalsifikasyonların anevrizma boyutu ile 
ilişkili olduğu görülmektedir ve yaşlı hastalarda aterosk-
lerotik yük genellikle daha yüksektir (226). Genellikle 
yaşla birlikte daha kötü sonuçların artmış tıbbi komor-
biteleri yansıttığı düşünülse de, artmış ateroskleroz in-
sidansı da bir faktör olabilir. Anevrizma içi trombüsün 
varlığı da artmış inme riski ile ilişkili bir faktör olmuştur 
(218). Birden fazla UIA’nın, tüm çalışmalarda (230) ol-
masa da bazı çalışmalarda (227-229) daha kötü sonuç-
larla ilişkili olduğu bildirilmiştir.

■ RİSK FAKTÖRLERİ: HASTAYA ÖZGÜ

Yaş, cerrahi kliplemeden sonraki sonuçları etki-
leyen önemli bir risk faktörü olarak ortaya çıkmıştır. 
ISUIA’da, çok değişkenli analiz, yaşı 50 ve üzerinde has-
talarda 2,4 RR ile kötü cerrahi sonucun güçlü bir belirle-
yici olarak gösterdi (4). 600’den fazla UIA’sı olan büyük 
bir prospektif seride artan yaş; morbidite ve mortalite 
açısından 1,03’lük bir OR ile ilişkiliydi (223). İdari veri 
tabanı çalışmaları da yaşı, 50 yaşın altındaki hastalarda 
%0,6 ile %0,9 arasında değişen düşük oranlarda, 80 ve 
üzerinde yaş grubunda %21,4 gibi yüksek oranda mor-
talite sonucunu etkileyen bir faktör olarak belirlemiştir 
(199-200-231). Olgu serilerinin yayınlanmış meta-ana-
lizleri bir yaş etkisini belirleyememiştir ancak dâhil edi-
len çalışmalarda hastaların azınlığında yaşla ilgili sonuca 
ilişkin bilgilerin rapor edildiği göz önüne alındığında, 
bu muhtemelen yetersiz gücü yansıtmaktadır (195-197). 
Tesadüfen saptanan UIA’ların yerine rüptür dışında 
semptomları olan hastaların başvurusu, özellikle iske-
mik semptomlarla (anevrizmaya doğrudan atfedilebilen 
veya başka bir şekilde atfedilen) olanlar için daha yüksek 
bir cerrahi risk taşımaktadır (4-232-233). ISUIA kohor-
tunda, önceki iskemik serebrovasküler hastalık öyküsü, 
klipleme sonrası advers olaylar için önemli ölçüde daha 
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lar yoluyla (key hole yaklaşımları da dâhil olmak üzere) 
daha küçük, daha az invaziv cerrahi girişimler daha yay-
gın hâle gelmektedir (25). Bildirilen daha yakın tarihli, 
büyük meta-analizlerde, olumsuz sonuçların azaldığı gö-
rülmüştür (196-197). Büyük ölçekli veri tabanı çalışma-
larında bile, olumsuz sonuçlar özellikle mortalite, güncel 
çalışmalarda genellikle daha düşüktür ki bu çalışmaların 
bakımın merkezileştirilmesi veya hasta seçimindeki de-
ğişiklikler gibi diğer faktörler de olsa da, cerrahi paradig-
malardaki gelişmeleri yansıttığı düşünülmektedir. 

Öneriler

1. UIA’ların tedavisi için cerrahi klipleme tedavi moda-
litesi olarak düşünülürken, hastanın yaşı, anevrizma-
nın büyüklüğü ve yeri gibi birkaç faktör göz önüne 
alınmalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü Öneri/I).

2. Anevrizmanın kapandığını göstermek için cerrahi 
sonrası yapılacak görüntüleme, kısmen kapanmış 
anevrizmalar için farklı büyüme ve kanama riskleri 
göz önüne alınarak önerilir (LOE B, class I) (Kanıt 
düzeyi orta/B, Güçlü Öneri/I).

3. Cerrahi klipleme sonrası uzun dönem takip görün-
tüleme, anevrizma rekürrensi ve de novo anevrizma 
oluşumu göz önüne alınarak düşünülebilir. Uzun dö-
nem takip, özellikle ilk tedavi sırasında tamamen ka-
patılamamış anevrizmalar için daha önemli olabilir 
(Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü Öneri/I).

4. UIA’ların cerrahi tedavisi, yüksek vaka sayılı merkez-
lerde (yıllık vaka sayısı >20) yapılmalıdır (Kanıt dü-
zeyi orta/B, Güçlü Öneri/I).

5. Parent arterin klibin içinde kalması ya da rezidü 
anevrizma kalmasından kaçınmak için, özelleşmiş 
intra operatif malzemelerin ve tekniklerin kullanıl-
ması, UIA’ların cerrahi tedavisinde görülebilecek 
istenmeyen durumların azalması için düşünülebilir 
(Kanıt düzeyi düşük/C, Kabul edilebilir Öneri/
IIb).

■ ENDOVASKÜLER TEDAVİ

1995 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 67’si rüptü-
re olmamış anevrizması olan 150 hastanın çalışmasına 
dayanarak serebral anevrizmaların cerrahi olmayan te-
davisi için Guglielmi çıkarılabilir koilini onayladı (257). 
Sonraki 20 yıl boyunca, endoluminal anevrizma oklüz-
yon koilinin çeşitli permütasyonları dünya çapında artan 
sayıda rüptüre ve rüptüre olmayan serebral anevrizmaya 
uygulandı ve birçok tıbbi merkezde endovasküler anev-
rizma onarımını tercih edilen tedavi hâline getirdi. 

nu ve damarların dallarının açıklığını doğrulamak için 
intraoperatif anjiyografi kullanımı özellikle üçüncü ba-
samak merkezlerde daha yaygın hâle gelmektedir (237-
241). Vaka serileri, vakaların yaklaşık %7 ila %12’sinde 
beklenmedik bulgular (damar tıkanıklıkları veya rezi-
düel anevrizmalar gibi) gösterdi, bu da kliplemede tadi-
latlar yapılmasına yol açtı ve böylece değerinin dolaylı 
olarak doğrulanmasını sağladı (237-239-242). İntrao-
peratif anjiyografi ile ilişkili zaman, uzmanlık ve masraf 
problemleri nedeniyle, özellikle damar bütünlüğü ile 
ilgili daha acil geri bildirim sağlayabilen başka araçlar 
da ortaya çıkmıştır. Hem intraoperatif doppler sonog-
rafi (243) hem de ultrasonik flowmetri (244), klipleme 
sonrası anevrizma ile ilişkili damar dallarının açıklığı-
nın değerlendirilmesinde faydalı olduğunu göstermiştir. 
İntravenöz indosiyanin yeşili video anjiyografinin eklen-
mesi, anevrizma ile ilişkili perforatörlerin ve daha büyük 
dalların açıklığını hızlı bir şekilde görselleştirme yetene-
ği sağlayan bir başka ilerlemedir. Bu teknik, daha sonra 
ameliyat mikroskobu ile görüntülenen hızlı bir intrave-
nöz boya enjeksiyonu kullanır (245-246). Her modali-
tenin güçlü yönleri ve sınırlamaları vardır ve bu intrao-
peratif eklerin yararlarını inceleyen prospektif kontrollü 
çalışmalar olmasa da, geçerli olan inanç, bu araçların tek 
başına veya kombinasyon hâlinde kullanımının cerrahi 
riski azaltmada ve başarılı anevrizma obliterasyonunu 
optimize etmede faydalı olmasıdır. Ameliyat sırasında 
advers iskemik sekellerin ön görülmesi için intraoperatif 
somatosensoriyel veya uyarılmış motor potansiyeller ile 
fizyolojik beyin izleme de değerlidir (247-248). Anevriz-
ma diseksiyonunu ve kliplemesini kolaylaştırmak için 
damarların geçici olarak kliplenmesi veya özellikle bü-
yük anevrizmalarda geçici kardiyak arrest için adenosin 
kullanımı, cerrahi güvenliği artırmak için ek teknikler 
sunar (249-250). 

İntraoperatif hipotermi ile nöroproteksiyon, cerrahi 
klipleme riskini azaltma stratejisi olarak değerlendiril-
miştir. İntraoperatif hipoterminin pilot randomize bir 
çalışması, UIA’lı hastalarda sonuç avantajı göstermedi 
(251). Sonraki randomize çalışmalar da RIA’lar için genel 
bir fayda sağlayamadı (252). Bununla birlikte, metabolik 
talebi azaltmak için hem hipotermi hem de intraoperatif 
barbitüratlar, nöroşirürjiyenler ve nöroanestezistler ta-
rafından anevrizma cerrahisi sırasında, özellikle geçici 
damar oklüzyonunun ayarlanmasında seçici olarak kul-
lanılmaktadır (253).

Ameliyat sırasında sabit beyin retraktörlerinin kul-
lanımından kaçınmaya daha fazla önem verilerek cerra-
hi teknik de gelişmiştir (254-255). Ek olarak, yumuşak 
doku harabiyeti ve beyin manipülasyonu / retraksiyonu-
nu en aza indiren küçük kalvarial açılışlar ve insizyon-
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şündürmüştür (277). Naggara ve arkadaşları 2003-2008 
yılları arasında rüptüre olmamış anevrizmaların endo-
vasküler tedavisi hakkındaki tıbbi literatürün sistematik 
bir değerlendirmesini yaptılar (277). Bu incelemeye, va-
kaların %4,8’inde komplikasyonların, %86,1’inde tatmin 
edici anevrizma oklüzyonunun, %24,4’ünde anevrizma 
yeniden büyümesi veya nüksünün, %9,1’inde de yeniden 
tedavinin yapıldığı 71 yayın dâhil edildi. Klinik takibin, 
bildirilen vakaların %76,7’sinde sadece 6 ay gibi kısa sü-
reli olmasına rağmen, tedavi edilen hastalarda yıllık ka-
nama riski %0,2 idi. Yazarlar, endovasküler anevrizma 
koil oklüzyonunun etkinliği titizlikle belgelenmemiş olsa 
da, bu uygulamanın nispeten güvenli göründüğü sonu-
cuna varmıştır (277). 

Rüptüre olmamış anevrizma oklüzyonu ile ilgili mev-
cut verilerdeki algılanan sınırlamalar nedeniyle Pierot ve 
arkadaşları endovasküler tedavinin risk ve klinik sonuç-
larını belirlemek için Rüptüre Olmamış Anevrizmaların 
Endovasküler Yaklaşımla Tedavisi (ATENA) çalışmasını 
yaptı (278). Fransız Nöroradyoloji Derneği tarafından 
desteklenen bu çalışmada, 15 mm veya daha küçük 1100 
rüptüre olmamış anevrizması olan 649 hasta, 27 Fransız 
ve Kanada nöro-girişim merkezindeki multidisipliner 
bir hekim ekibi tarafından prospektif ve ardışık olarak 
tedavi edildi. Anevrizmalar, hastaların %65’inde tesadü-
fen, %20’sinde başka bir anevrizmadan olan rüptürden 
sonra, %13’ünde nörolojik semptomlar nedeniyle ve 
%2,5’unda ailesel hastalık taraması sırasında keşfedildi. 
%37’sinde balon yeniden modelleme tekniği, %7,8’inde 
stent destekli koil oklüzyonu kullanıldı ve anevrizma-
ların %98,4’ü koilleme ile tedavi edildi. Anevrizmala-
rın oklüzyonu, tedavi eden hekim tarafından %59 tam 
oklüzyon, %21,7 boyunda remnant ve %19,3 anevriz-
mada remnant oranları ile tamamlandı. Tedavi sırasın-
da tüm olgularda sistemik antikoagülasyon ve hastala-
rın %57’sine kadar da tedavi sırasında veya sonrasında 
antitrombotik ilaçlar kullanıldı. Anevrizmanın tedavi 
edilememesi en sık orta serebral arter bifürkasyonunda 
(%4,3) meydana geldi ve başarısızlık büyük (7-15 mm) 
anevrizmalardan daha çok, küçük (1-6 mm) anevriz-
malarda daha sıktı. Tromboembolik olaylar dâhil olmak 
üzere tedaviye bağlı advers olaylar %15,4 oranında mey-
dana geldi. İşlem sırasında anevrizma rüptürü %2,6 ora-
nında meydana geldi ve bu vakaların %50’sinde asemp-
tomatikti, ancak 3 hastada (vakaların %16,7’si) ölümcül 
idi. Ağırlıklı olarak tromboembolik komplikasyonların 
neden olduğu nörolojik komplikasyonlar %5,4 oranın-
da görülürken, %2,6’ında kalıcı idi ve %0,9’da ölüme yol 
açtı. Tedaviden önce nörolojik olarak normal olan has-
talarda (mRS=0), %96’sının mRS skoru 0 olarak devam 
etti, %3,4’ünün mRS’si 1, %0,4’ünün mRS’si 2 ve %0,2’si-
nin mRS’si 3 idi. 60 yaşın üzerindeki hastalarda kompli-

 Endovasküler koil serilerinde komplikasyon oranları 
1990’dan 2000’e kadar düştü, ancak çalışma tasarımında-
ki farklılıklar doğrudan karşılaştırmayı zorlaştırdı (209). 
Bu, 1990’larda çoğu anevrizma hastasının endovasküler 
tedaviye sevk edilmeden önce cerrahi klipleme için ön-
ceden taranmasına rağmen meydana geldi (4).

Rüptüre anevrizmaların endovasküler koil oklüzyo-
nu için seçilmiş vakalarda cerrahi kliplemeden daha iyi 
sonuçlar gösteren ISAT’ın yayınlanmasından bu yana 
(8), tek başına endovasküler tedavi gören rüptüre ol-
mayan anevrizmaların oranı %11’den %43’e yükseldi 
(259). Artmış endovasküler tekniklerin kullanımı, yük-
sek riskli cerrahi göstergelerin farkındalığının artması, 
BT ve MR dâhil olmak üzere modern beyin görüntüle-
melerinin rüptüre olmamış anevrizmaların saptanma-
sındaki duyarlılığı, daha fazla endovasküler uygulama 
ile sonuçlanmıştır (48-52-55-260). Gelişmiş ülkelerde 
endovasküler işlem geçiren hastaların oranlarının arttı-
ğı tespit edilmiştir (199-208-231-261). Yine de, rüptüre 
olmamış anevrizmaların endovasküler tedavisi hakkın-
daki raporların çoğu küçük, tek merkezli seriler olarak 
kalmaktadır (262-267). Teknik hata oranları %0 ile %10 
arasında değişir (268-270). Komplikasyonlar vakaların 
%5 ile %10’unda görülür (265-271-274). Bu arada araş-
tırmacılar, literatürde rüptüre olmamış anevrizma ile il-
gili önemli önyargı potansiyeli belirlediler (209-275).

Prospektif ISUIA, sadece rüptüre olmamış anevriz-
maların doğal seyrini değerlendirmekle kalmayıp aynı 
zamanda tedavi riskini de ölçmeyi amaçlamıştır (4). Te-
davi edilen hastaların 1917’sine kraniyotomi ve cerrahi 
klipleme, 451’ine koil oklüzyonu uygulandı. Bir yıldaki 
kombine cerrahi morbidite ve mortalite, daha önce SAK 
olmayan hastalar için %10,1 SAK olan hastalar için %12,6 
endovasküler grup için ise sırasıyla %7,1 ve %9,8 idi. 50 
yaşından büyük hastalarda endovasküler tedavi cerrahi 
kliplemeden daha güvenli görünse de, fark istatistiksel 
olarak anlamlı değildi. Endovasküler grup nispeten kü-
çük olduğundan, geniş CI ve varyans karşılaştırılabilir-
liği sınırladı (4). Bununla birlikte, yakın zamana kadar 
ISUIA, tedavi sonuçları ile ilgili olarak tedavi edilmemiş 
anevrizmaların doğal öyküsü hakkında mevcut en iyi ve-
riler arasında yer almıştır.

İki yayın, endovasküler anevrizma serilerini küme 
veya meta-analiz yoluyla analiz etti. Lanterna ve arkadaş-
ları 1990-2002 yılları arasında İngiliz, Fransız ve İtalyan 
literatürünü sistematik olarak gözden geçirmiş, 1379 has-
tada vaka ölüm oranını %0,6 kalıcı morbidite oranını %7 
ve kanama oranını %0,9 olarak tanımlamıştır. 1995’ten 
sonraki çalışmalarda işlemsel morbidite %8,6’dan %4,5’e 
düştü, bu da operatör becerilerinde ve deneyiminde 
iyileşmenin yanı sıra gelişmiş cihaz ve teknolojiyi dü-
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maktadır. Bir dizi tek merkezli retrospektif çalışma stent 
kullanımı ile progresif anevrizma oklüzyon oranlarının 
arttığını bildirmiştir (295-298). Bununla birlikte, Matris 
ve Platin Bilimi (MAPS) (299) ve Hidrokoil Endovaskü-
ler Anevrizma Oklüzyonu ve Paketleme (HELPS) (285) 
denemelerinde stentlere izin verilmiş ancak Cerecyil 
Koil Denemesi’nde (284) verilmemiştir. Ancak stentlerin 
kullanıldığı çalışmalarda daha yüksek anevrizma oklüz-
yon oranları gözlenmemiştir. Balon yeniden modelleme 
veya endovasküler stentlerin yardımcı kullanımı ile iliş-
kili morbidite ve mortalite, sistematik olarak değerlendi-
rilmemiştir.

Anevrizma morfolojisi ve yeri nedeniyle stent des-
tekli endovasküler tedavinin kullanıldığı, aksi takdirde 
tedavisinin oldukça riskli veya imkânsız olduğu anev-
rizmaların bildirildiği bazı tek merkezli çalışmalar mev-
cuttur ve bu durumlarda kronik çift antiplatelet tedavi 
savunulmaktadır. Bununla birlikte, bugüne kadar bu tür 
tedavinin etkinliği kanıtlanmamıştır.

Maliyet etkinliği açısından, erken analizler serebral 
anevrizmanın koil embolizasyonunun etkili olduğunu 
gösterdi. Kallmes ve arkadaşları, endovasküler anevriz-
ma oklüzyonunun maliyet etkinliğinin öncelikle tedavi 
edilmemiş serebral anevrizmaların doğal seyrine, daha 
az olarak da Guglielmi çıkarılabilir koil tedavisi sırasın-
daki tedavi morbiditesine ve hasta yaşam beklentisine 
bağlı olduğunu bulmuşlardır (300). Johnston ve arkadaş-
ları (205), ampirik veriler kullanarak büyük (≥10 mm) 
veya semptomatik anevrizmaların ya da daha önce SAK’ı 
olan bir hastanın tedavisinin uygun maliyetli, muhteme-
len cerrahi kliplemeden daha etkili ve daha uygun ma-
liyetli olduğunu göstermiştir (301). Benzer şekilde, 12 
devletli bir veri tabanında 2484 anevrizma vakasının ret-
rospektif analizi, cerrahi grupta endovasküler gruba göre 
daha fazla olumsuz sonuç, daha fazla hastanede ölüm, 
daha uzun hastanede kalış ve daha fazla toplam yük ol-
duğunu ortaya koydu (302).

Herhangi bir deneme veya tescil dışında, son idari ve-
ritabanlı çalışmalar, tedavi uygulamalarının maliyetinin 
artmasıyla birlikte, rüptüre olmamış anevrizmaların te-
davisi için, endovasküler koillerin kullanım oranlarının 
arttığını, ancak endovasküler tekniklerin kullanılmasıyla 
sonuçlara kesin bir yararının olmadığını göstermekte-
dir (303). Huang ve arkadaşları, 1997’den 2006’ya kadar 
ABD NIS’in 100.000’den fazla kaydını gözden geçirdi ve 
bu kayıtlar rüptüre olmamış serebral anevrizmaların te-
davisi için hastaneye kabul sayısında %75 artışı gösterdi 
(303). Enflasyona göre düzeltilmiş ödemeler bu dönem-
de %60 arttı, ancak toplam ulusal fatura %200 arttı. Has-
tanede kalış süresi %37 azaldı ve hastane içi mortalite 
%54 azaltıldı ancak endovasküler anevrizma girişimi, 

kasyonlar daha sıktı. Yazarlar, yüksek oranda başarı ve 
düşük kalıcı komplikasyon oranı olduğu ve sonuçların 
bildirilen cerrahi klipleme sonuçlarından daha iyi gö-
ründüğü sonucuna varmışlardır (278).

Endovasküler koiller kullanıldığında, anevrizma ok-
lüzyonunun dayanıklılığı sorunludur ve bu sorunu iyi-
leştirmek için bir dizi önlem uygulanmıştır. ISAT’ta, en-
dovasküler oklüzyon sonrası anevrizma rekanalizasyonu 
riski 1073 hastada (8447 kişi-yıl) 1 yıl sonra 10 epizod 
gibi düşük risk olmasına rağmen, tekrarlayan kanama 
ile ilişkili bulunmuştur (279). Anevrizma rekanalizas-
yonu olasılığı, daha önce rüptüre olan anevrizmalarda, 
rüptüre olmayan anevrizmalara göre daha fazla görülür 
(280). Bununla birlikte, rüptüre olmamış bir anevrizma-
nın rekanalize olması durumunda endovasküler koil ok-
lüzyonunun yararı sorgulanabilir, bu da bazı yazarların 
mümkün olduğunda özellikle 40 yaş altı hastalarda ön 
dolaşım anevrizmalarının tercihen kliplenmesi önerme-
sine neden olmuştur (279-281-282). Daha düşük oran-
larda kliplenmiş anevrizmalarda da ortaya çıkabilmesine 
rağmen, rüptüre olmamış anevrizmalar için, endovas-
küler koil oklüzyonundan sonra özellikle orta serebral 
bifürkasyonu, karotis ve baziler arter terminallerinde-
ki bifurkasyon anevrizmalarının rekanalizasyonu hâlâ 
bir problem teşkil etmektedir (99-220-283). Anevrizma 
iyileşmesi ve fibrozu artırmak amacıyla platin koillere 
poliglikolik asit, poliglikolik-laktik asit ve hidrojel (akri-
lamid: sodyum akrilat jeli) gibi kaplamalar ekleyerek ok-
lüzyonun dayanıklılığını geliştirme girişimleri, maliyet 
artışına rağmen faydalı değildir (284-291). Diğer çalış-
malar ayrıca, ilk yapılan endovasküler koillemeden son-
raki anevrizma rekürrensinin tedavisine atfedilebilecek 
kalıcı sakatlık veya ölüm riskinin oldukça düşük olduğu-
nu ve bu da rekürrenslerin düzenli gözetim ve profilaktik 
tedavi uygulamasını desteklediğini göstermiştir (292).

Üstün anevrizma oklüzyonunu gerçekleştirmek için 
potansiyel katma değer açıkça tanımlanmamış olmasına 
rağmen, balon yeniden modellemesi ve stent yardımlı 
oklüzyon gibi yardımcı yöntemler sık olarak bildirilmek-
tedir. Genellikle bu tekniklerin, sadece endosakküler koil 
oklüzyonu ile mümkün olandan daha fazla anevrizma-
nın tedavisine ve daha yüksek paketleme yoğunluğuna 
imkân sağladığı kabul edilmektedir (293). ATENA çalış-
masında, balon yeniden şekillenmesi yaygın olarak kul-
lanılmış ve fazla morbidite ile sonuçlanmamıştır (278). 
Bununla birlikte, diğer yazarlar, özellikle difüzyon MR 
gibi gelişmiş görüntüleme teknikleri ile değerlendirildi-
ğinde, balon yeniden modelleme tekniği kullanıldığında 
artan serebral iskemi oranlarını belirlemişlerdir (264-
294). Endovasküler stentler endosakküler oklüzyon 
paradigmasından bir ayrımı temsil eder, çünkü protez 
malzeme artık anevrizmaya bitişik normal damarda yat-
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dır (311-312). Nöro-girişimsel uygulamalar genellikle 
yüksek maruziyetli floroskopik uygulamalar kategorisi-
ne girerler. Radyasyon maruziyetinin belirgin hâle gel-
mesi mümkündür ki bu nedenle özellikle uygun tedavi 
ile uzun bir potansiyel yaşam beklentisi olan rüptüre 
olmamış anevrizmalı hastalar için alternatif cerrahi uy-
gulamalar dikkate alınmalıdır. Radyasyona maruz kal-
ma nöro-girişimsel uygulamalar sırasında yaygın olarak 
dikkate alınmamasına rağmen, bazı yazarlar radyasyon 
dozu ve maruziyetini dikkat çekmiştir (311-313-315). 
Otuz dakikalık floroskopi veya bir dizi DSA alımından 
önemli derecede radyasyon maruziyeti oluşabilir (316). 
En az 500 Gy cm2’lik bir kerma alanı ürününe veya doz 
alanı ürününe ulaşıldığında, radyasyon hasarı belirtileri 
için takip değerlendirmesi gerekli olabilir (316). Ulusal 
Radyasyondan Korunma Konseyi rehberlerine göre, her 
uygulama, elde edilecek tıbbi hedefe göre gerekçelendi-
rilmelidir ve radyasyon hasarı için özel hasta takibi ge-
reklidir (317). Gelecekte, serebral anevrizma tedavisini 
değerlendirmek için kullanılan denemeler ve tesciller, 
hasta radyasyona maruz kalma ölçümlerini içermelidir. 
Son olarak, endovasküler anevrizma tedavisinde karşı-
laşılan radyasyona maruz kalma, işlemsel risklere dâhil 
edilmeli ve herhangi bir usule ilişkin rızayla özel olarak 
gözden geçirilmelidir (311). 

Endovasküler Tedavi: Öneriler

2009 yılında yayınlanan “İntrakraniyal Endovasküler 
Nöro-girişimsel İşlemlerinin Performansı için Endikas-
yonlar” başlıklı AHA bilimsel bildirisinde, rüptüre olma-
mış serebral anevrizmaların endovasküler tedavisi için 
endikasyonların ve önerilerin bir özeti verilmiştir (318). 

Ayrıca serebral anevrizmaların endovasküler tedavi-
si için bir dizi görüntüleme raporlama standardı AHA 
Stroke dergisinde yayınlanmıştır (132). Mevcut kanıtlara 
dayanarak, var olan öneriler değişmemiştir ve aşağıda 
“Kliplemeye Karşı Koillemenin Karşılaştırmalı Etkinliği” 
başlığının altında özetlenmiştir. Yeni ortaya çıkan tekno-
lojileri ele almak için 1 yeni öneri vardır.

1. Yeni bir tedavi stratejisi sunan endoluminal akım 
yönlendirme, dikkatle seçilmiş vakalarda düşünüle-
bilir (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü Öneri/I). Sıvı em-
bolik ajanlar dikkatle seçilmiş vakalarda düşünüle-
bilir (Kanıt düzeyi düşük/C, Orta/Kabul edilebilir 
öneri/IIb). Yeni yaklaşımların uzun dönem etkileri 
hâlen büyük ölçüde bilinmemektedir. Var olan tek-
nolojilerin etkinliği ve güvenliğinin üstünde, sıra dışı 
gelişmeler olduğunu gösteren ek deneme verileri gös-
terilene dek kullanımı sınırlı olacaktır (Kanıt düzeyi 
düşük/C, Orta derece öneri/IIa).

genel ulusal suçlamaları artırmanın arkasındaki ana itici 
güç hâline geldi (303). Avrupa’da, rüptüre serebral anev-
rizmalar için endovasküler koil oklüzyonu için uygula-
ma maliyeti ve ilişkili hastaneye yatış, cerrahi klibin ma-
liyetine benzer kalırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
endovasküler tedavi maliyeti genellikle Avrupa’dan daha 
yüksekti (304).

Bazı çalışmalar, serebral arter anevrizmalarının te-
davisinin hem cerrahi hem de endovasküler yolla mü-
kemmel bir şekilde yapıldığı merkezlerde uygulanması 
gerektiğini önermektedir (305-306). Deneyimin bu sey-
reltilmesi, operatör deneyiminin, eğitiminin ve yeterlili-
ğinin daha fazla seyreltilmesini önlemek için nöro-giri-
şimcilerin eğitimi konusunda bir moratoryumun tartı-
şılmasına yol açtı (307).

Gelişen teknolojiler, mevcut koil temelli teknoloji ta-
mamen anlaşılmadan önce bile, rüptüre olmamış sereb-
ral anevrizmaların endovasküler tedavisinde daha fazla 
gelişmeye yol açabilir. Düşük gözenekli stent cihazları, 
kan akışını anevrizmadan uzağa kanalize etme veya yön-
lendirme yeteneğine sahiptir ve neointima’nın anevriz-
ma deliği boyunca büyüyebileceği bir iskele sağlayabilir. 
Koile edilemeyen veya Başarısız Anevrizmalar için Pipe-
line (PUFS) çalışmasında, 107 hastanın 106’sına Pipeline 
(Covidien) cihazının başarılı sonuçlarla implantasyonu 
yapıldı ki bu da ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından 
çok sınırlı anevrizmalara (proksimal intradural karotis, 
kavernöz, paraklinoid-oftalmik segment dolaşımı için) 
onay vermesine neden oldu (308). Yüksek kullanım 
oranları, Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım en-
dikasyonunun sınırlarının ötesinde uygulamayı göster-
mektedir. Diğer ülkelerde, Pipeline farklı konumlardaki 
çeşitli anevrizmalara başarıyla uygulandı (309). Sıvı bir 
embolik ajan (Onyx HD-500, Covidien) serebral anev-
rizmaların tedavisine uyarlanmıştır. Ana arterin balon 
oklüzyonu sırasında, yüksek yoğunluklu etilen vinil ko-
polimeri bir mikrokateter yoluyla anevrizmaya enjekte 
edilmektedir. Molyneux ve arkadaşları, çoğunlukla bü-
yük veya dev olmak üzere 100 anevrizmalı 97 hastanın 
tedavi gördüğü Serebral Anevrizma Çok Merkezli Onyx 
(CAMEO) çalışması sonuçlarını bildirdiler (310). Tedavi 
edilen anevrizmaların çoğu büyük veya devdi. Hastala-
rın %26,8’inde ciddi advers olaylar meydana geldi. Kalıcı 
morbidite ve mortalite sırasıyla %8,2 ve %2,0 idi. Tam 
anevrizma oklüzyonu %79 oranında sağlandı.

Serebral anevrizmaların endovasküler tedavisi, X-ı-
şını floroskopisinin kullanılmasını gerektirir ve bu tip 
radyasyon kanserojendir. Hastaya ve tıbbi personele 
radyasyon maruziyetinin, makul derecede düşük tutul-
duğu sürece, hastanın tedavi görmekte olduğu hastalık 
durumu tarafından gerekçelendirildiği varsayılmakta-
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Anevrizmal obliterasyonun derecesi cerrahi kliple-
meden sonra rutin olarak değerlendirilmezken, bu ana-
liz endovasküler koillemeden sonra kolayca elde edilebil-
mektedir. Son olarak, cerrahi kolun aksine, endovasküler 
gruptaki morbidite ve mortalite oranları hasta yaşına 
daha az bağımlıydı, bu belki de bu tedavi modalitesinin 
yaşlı hastalar için daha uygun olabileceğini göstermek-
tedir. Bu endovasküler veriler, UIA’lar için endovasküler 
koil kullanımında erken bir dönemi temsil etmektedir.

Son on yılda, birkaç büyük ölçekli ulusal veri tabanı-
nın analizi, UIA’ların cerrahi kliplenmesi ve endovaskü-
ler koillenmesi ile ilgili önemli sonuç verileri sağlamıştır. 
Endovasküler olarak koillenmiş UIA’lı hastaların daha az 
advers sonuçlara, daha az iskemik ve hemorajik olaylara, 
daha düşük genel mortalite oranına, daha kısa hastane-
de kalış sürelerine ve uzun süreli bakım tesisinden daha 
kısa sürede taburcu oldukları gösterilmiştir. Ancak, idari 
veri setlerine dayanan retrospektif karşılaştırmalı veriler 
dikkatle izlenmelidir. Sonuç değerlendirmesi genellikle 
rehabilitasyon tesisleri de dâhil olmak üzere ev dışındaki 
tesislere taburculuk durumu ile sınırlıdır ve daha uzun 
vadeli sonucun bir göstergesi değildir. Ayrıca, karıştırıcı 
faktörler için ayarlama, konum ve boyut gibi belirli anev-
rizma özellikleri de dâhil olmak üzere bu veri kümele-
rinde bilgi eksikliği nedeniyle sınırlıdır. 

Rüptüre intrakranial anevrizmalara odaklanılmasına 
rağmen, ISAT (8) ve Tedaviden Sonra Serebral Anevriz-
manın Yeniden Rüptürü (CARAT) (320) çalışmaların-
dan önemli bilgiler öğrenilebilir. İlk ISAT raporundaki 
tedavi edilen 2004 hastanın uzun süreli takip verileri (or-
talama 9 yıl), 13’ü tedavi edilen anevrizmadan (10’u koil, 
3’ü klipleme yoluyla tedavi edilen) olmak üzere 24 adet 
yeniden kanamayı ortaya koymaktadır (279). CARAT 
çalışmasından elde edilen uzun süreli veriler, ilk teda-
viden sonra anevrizma oklüzyonunun derecesinin yeni-
den kanama riskinin güçlü bir belirleyicisi olduğu sonu-
cuna varmıştır (321). Genel olarak, tedavi sonrası tam 
oklüde olan anevrizmalar için tekrar kanama riski %1,1 
iken bu oran %91 ila %99’u oklüde olanlarda (küçük re-
zidüel boyun) %2,9 %70 ila %90’ı oklüde olanlarda (rezi-
düel boyun) %5,9 ve %70’den azı oklüde olanlarda (kıs-
mi) %17,6 idi. Bu eğilim koil embolizasyonu ve cerrahi 
klipleme kollarının her ikisine de yansıdı. Çalışmadaki 
1001 hasta için 4 yıllık takipte 19 tekrar kanama vardı ve 
tekrar kanama riski koil embolizasyonu için %3,4 cerrahi 
klipleme içinse %1,3 idi. 

Higashida ve arkadaşları, 18 Amerikan eyaletin-
de halka açık bir veri tabanındaki bilgilere dayanarak 
2535 UIA hastası olan retrospektif bir kohort çalışma-
sı gerçekleştirmiştir (204). Bu hastaların 1881’i cerrahi 
klipleme, 654’ü endovasküler koilleme ile tedavi edildi. 

2. Kaplı olmayan koiller ile kıyaslandığında, kaplı ko-
illerin kullanılması avantajlı değildir (LOE A, class 
III) (Kanıt düzeyi yüksek/A, Zayıf öneri/III/etkili 
değil).

3. UIA’ların endovasküler tedavisi yüksek vaka sayı-
lı merkezlerde yapılmalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, 
Güçlü öneri/I).

4. İşlem sırasında radyasyona maruz kalınma riski, 
endovasküler işlemler için karar verme aşamasında 
açıkça incelenmelidir (Kanıt düzeyi düşük/C, Orta 
derece öneri/II).

■ KLİPLEME ve KOİLLEMENİN 
KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİĞİ 

UIA’lara yönelik tedavi paradigmaları, büyük ölçüde 
endovasküler tedavinin artan rolünün bir sonucu olarak, 
son yirmi yılda dramatik bir şekilde değişmiştir. Tarihsel 
olarak, bir UIA’nın endovasküler olarak koillenmesi için 
birincil endikasyon, hastanın cerrahisinin yüksek riskli 
olarak kabul edilmesi idi. Bununla birlikte, son on yılda, 
endovasküler teknolojideki ilerlemeler UIA tedavi yön-
temlerinde devrim yaratmıştır ve aslında, endovasküler 
koilleme ile tedavi edilen UIA’lı hastaların sayısı, cerra-
hi klipleme ile tedavi edilenlerin sayısını geçmiştir (NIS 
çalışmasına göre 2001 ve 2008 yılları arasında 34054 
hastaya karşı 29866) (231). UIA’ların tedavisi için endo-
vasküler koillemenin popülaritesindeki artış göz önüne 
alındığında, cerrahi kliplemenin endovasküler koilleme 
ile uzun süreli etkinliğini karşılaştırmak için birkaç bü-
yük ölçekli prospektif ve retrospektif klinik çalışma ya-
pılmıştır.

ISUIA, UIA’ler hakkında önemli doğal seyir verileri 
ve cerrahi onarım riski ile ilgili bilgiler sağlamıştır (34). 
2003 yılında yapılan bir takip analizi, cerrahi klipleme 
veya endovasküler koilleme sonrasındaki sonuçları daha 
detaylı gözden geçirmiştir (4). 4060 uygun hastadan 
1917’si cerrahi olarak, 451’i ise endovasküler olarak te-
davi edilmiştir. Bir yıldaki genel morbidite ve mortalite; 
(ölüm ve mRS 3-5 veya bozulmuş kognitif durum olarak 
tanımlanır) cerrahi olarak kliplenenlerde SAK öyküsü 
yoksa %12,6, varsa %10,1, endovasküler koilleme ya-
pılanlarda SAK öyküsü yoksa %9,8, varsa %7,1 idi. En-
dovasküler grupta işlem sırasındaki kanama oranı %2, 
serebral infarktüs oranı %5 olarak bulundu. Bu kohort 
içinde hastaların %55’inde tam obliterasyon, %24’ünde 
kısmi obliterasyon olmuş, %3’ünde de hiç obliterasyon 
olmamıştır. Cerrahi kohortta hastaların %6’sında iş-
lem sırasında rüptür, %4’ünde intrakraniyal kanama, 
%11’inde serebral infarktüs kaydedildi. 
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1990 yılında UIA’ların tedavisi için koil embolizasyo-
nunun ortaya çıkmasından bu yana, bu tedavi yöntemi, 
NIS analizleriyle kanıtlandığı gibi giderek baskın tedavi 
yöntemi hâline gelmiştir. Ulusal ve uluslararası çalış-
malardan elde edilen prospektif ve retrospektif veriler, 
koil embolizasyonunun işlemsel morbidite ve mortali-
te, hastanede kalış süresi ve ilişkili hastane maliyetleri 
açısından cerrahi kliplemeden daha üstün olabileceğini 
göstermektedir. Bu prospektif ve retrospektif verilere 
dayanarak, seçilmiş UIA’ların tedavisinde özellikle cer-
rahi kliplemenin aşırı morbidite (örneğin arka dolaşım, 
yaşlı popülasyon) taşıdığı tahmin edilen durumlarda ve 
anevrizma anatomisinin tam koil obliterasyona neden 
olması muhtemel vakalarda, cerrahi klipleme yerine en-
dovasküler koillemeyi tercih etmek mantıklıdır. Bununla 
birlikte, bu gözlemlere rağmen diğer veriler, koil embo-
lizasyonunun tedaviden sonra, muhtemelen tamamlan-
mamış anevrizma obliterasyonunun bir sonucu olarak 
daha yüksek bir anevrizmal rüptür riski taşıyabildiğini 
göstermektedir. İleriye dönük olarak, sonucun önem-
li belirleyicileri sadece tedavi modalitesini değil, aynı 
zamanda anevrizma büyüklüğünü ve yerini içeren bü-
yük ölçekli prospektif çalışmalar, önümüzdeki yıllarda 
UIA’ların tedavi paradigmalarına rehberlik etmede etkili 
olacaktır.

Klipmeye Karşı Koillemenin Karşılaştırmalı 
Etkinliği: Öneriler

1. Cerrahi klipleme, UIA’lar tedavisinde kullanılabile-
cek etkili bir tedavi yöntemidir (Kanıt düzeyi orta/B, 
Güçlü öneri/I).

2. Endovasküler koilleme, UIA’lar tedavisinde kullanı-
labilecek etkili bir tedavi yöntemidir (Kanıt düzeyi 
orta/B, Orta derece öneri/IIa).

3. Tedavisi planlanan UIA’lı hastalar, endovasküler ve 
cerrahi girişimlerin her ikisinin de riskleri ve avantaj-
ları hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir (Kanıt 
düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I). 

4. Seçilmiş vakalarda, endovasküler koillemenin işle-
me bağlı mortalite ve morbiditesi cerrahi kliplemeye 
göre daha düşük iken, rekürrens oranı daha yüksektir 
(Kanıt düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

Anevrizma Takibi (Cerrahi ya da Endovasküler 
Olarak Tedavi Edilmemiş Hastalar)

Cerrahi veya endovasküler müdahale olmadan yö-
netilen UIA’lı hastalar için genellikle bir tür radyografik 
takip önerilir. Çeşitli çalışmalarda zamanla anevrizma 
büyümesi (95-194-322-327) ve aralıklı büyümenin ka-
nama için bir risk faktörü olduğuna inanılmaktadır. Ne 

Genel olarak endovasküler tedavi, cerrahi klipleme ile 
kıyaslandığında taburculuk sırasında daha az advers etki 
(%6,6’ya karşı %13,2) ve azalmış mortalite (%0,9’a karşı 
%2,5) ile ilişkili bulunmuştur. Ek olarak, endovasküler 
koil ile tedavi edilen hastaların ortalama hastanede kalış 
süresi 4,5 gün iken cerrahi kohortta 7,4 gündü. Bu bulgu, 
Hoh ve arkadaşlarının NIS’in bir analizinde tanımladık-
ları; cerrahi olarak yönetilen hastaların hastanede yatış 
sürelerinin endovasküler koil ile tedavi edilen hastala-
rınkinden ortalama 1,8 kat daha uzun olduğu bilgisine 
paraleldi (309). Alshekhlee ve arkadaşları tarafından 
yapılan NIS’in gözden geçirilmesinden de benzer so-
nuçlar çıkarıldı; burada anevrizması kliplenmiş hastalar, 
koillenen popülasyona kıyasla daha fazla hastanede kalış 
süresine, daha yüksek hastane ücretlerine ve daha fazla 
morbidite ve mortalite oranına sahiptiler (199).

Brinjikji ve ark., 2001’den 2008’e kadar NIS’den top-
lanan bilgilere dayanan birkaç rapor yayınlamıştır (203-
231). Bir raporda, hastalar : 50 yaş altı, 50-64 yaş, 65-79 
yaş ve 80 yaş üstü olarak ayrıldılar (231). 50 yaşın altın-
daki hastalarda, endovasküler koilleme cerrahi klipleme-
den daha düşük morbidite oranları (%3,5’e karşılık %8,1) 
ile ilişkiliydi, ancak mortalitede fark yoktu (%0,6’ya kar-
şı %0,6). Kalan yaş grupları için endovasküler koilleme 
cerrahi klipleme ile karşılaştırıldığında, düşük morbidi-
te ve mortaliteye sahipti. Bu veriler, 1996 ve 2000 yılları 
arasında Barker ve arkadaşları tarafından yapılan NIS 
analizinden biraz farklıdır, burada UIA’ların kliplenme-
sinden veya koillenmesinden sonra genel ölüm oran-
larında bir fark yoktur (200). Aynı çalışmada, 65 yaşın 
altındaki hastalarda bu eğilim gözlenmese de, 65 yaşın 
üzerindeki hastalar için cerrahi uygulanan hastalarda 
ölüm ve uzun süreli bir tesise taburculuk açısından daha 
kötü sonuçlara yönelik bir eğilim vardı. Brinjikji ve ar-
kadaşları tarafından yapılan bir başka çalışmada, cerrahi 
klipleme %14’lük uzun süreli bir bakım tesisine taburcu 
olma insidansı ve %1,2’lik mortalite oranı ile ilişkiliyken, 
endovasküler koillemede bu oranlar sırasıyla %4,9 ve 
%0,6 idi (203). 

Perspektif veri tabanı (Premier Inc, Charlotte, NC) 
600 Amerikan hastanesi tarafından temsil edilmektedir 
ve ülke çapındaki hastanelerin yaklaşık %15’inden so-
rumludur. Bu veri tabanının McDonald ve arkadaşları 
tarafından incelenmesi ile 2006 ve 2011 yılları arasında 
UIA’lı 4899 hasta saptanmıştır (207). Hastane içi morta-
lite, cerrahi olarak kliplenen 1388 hasta ile endovasküler 
koil uygulanan 3551 hasta arasında benzerdi; bununla 
birlikte endovasküler koilleme, daha düşük oranda uzun 
süreli bakım tesislerine taburcu olma olasılığı, iskemik 
komplikasyonlar ve hemorajik komplikasyonlarla ilişki-
liydi.
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çalışmaları hem ailesel hem de ailesel olmayan vakalar-
da daha ileri çalışmalar için yoğun genomik ilgi alanları 
olduğunu göstermiştir. Değiştirilebilen en önemli risk 
faktörleri sigara kullanımı ve hipertansiyon olup, aşırı 
alkol alımı ve oral kontraseptif kullanımı çok daha az 
önemlidir. Hiçbir çalışma, başarılı risk faktörü modifi-
kasyonunun UIA gelişimi veya daha önce asemptomatik 
bir UIA’nın rüptürü üzerindeki etkisini prospektif olarak 
değerlendirmemiştir. 

Herhangi bir yılda, UIA hastalarının sadece küçük 
bir kısmı SAK ile başvuracaktır ve rüptüre olan anev-
rizmaların birçoğu tesadüfen bulunan olmayabilir. Son 
çalışmalar daha büyük UIA boyutunun kanama açısın-
dan daha kötü bir prognoza sahip olduğunu doğrulasa 
da, daha yeni veriler belirli boyuttaki cut-off ’ların daha 
önce düşünülenden daha az yardımcı olabileceğini dü-
şündürmektedir. Mevcut veriler, belirli konumlardaki 
ve belirli morfolojik özelliklere sahip UIA’ların rüptür 
olasılığının daha yüksek olduğunu da göstermektedir. 
Ayrıca, bir UIA büyümesinin rüptür ile ilişkili olduğu ve 
seri görüntülemede büyüme ile ilişkili çeşitli faktörlerin 
tanımlandığı görülmektedir. Ne yazık ki, bu faktörlerin 
modifikasyonunun büyüme veya rüptür riskini değişti-
rip değiştirmeyeceğine dair ileriye dönük veri bulunma-
maktadır. Son olarak, hâlâ mevcut cerrahi, endovasküler, 
tıbbi tedavilerin (örneğin antiinflamatuar ilaçlar, statin-
ler, antihipertansif ilaçlar, sigaranın bırakılması) herhan-
gi birinin, UIA hastalarının bir alt kümesinde bile böyle 
bir tedavi olmaksızın doğal seyrinden daha iyi bir sonuç 
sağlayıp sağlamadığı konusunda yüksek kaliteli veriler-
den yoksunuz.

Bu sorunlar göz önüne alındığında, bir hastanın te-
davisinin daha güçlü bir şekilde düşünüldüğü durumlar 
şunlardır: (1) Anevrizmanın farklı bir lezyondan olan bir 
SAK sonucu keşfedilmesi hâlinde, (2) anevrizma semp-
tomatikse, bası semptomlarına neden oluyorsa veya baş-
ka türlü açıklanamayan embolik inmenin olası kaynağı 
ise, (3) hastanın ailesinde IA öyküsü varsa. Bununla bir-
likte, her bir durumda tedavi için riskler, faydalar ve al-
ternatifler dikkatle düşünülmelidir.

UIA tedavisine ilişkin kararlar kısmen bu kadar bi-
reysel kaldığı için, bu lezyonlar için hangi popülasyon-
ların noninvaziv MRA veya BTA taramasından geçmesi 
gerektiği konusunda önemli bir belirsizlik vardır. Tarama 
yapılırsa, genel popülasyondan daha yüksek bir anevriz-
ma riski taşıyan popülasyonların ve bir anevrizma tespit 
edilirse tedavinin seçileceği popülasyonların taranması 
kritik öneme sahiptir. Bu kriterleri karşıladığı düşünü-
lebilecek iki popülasyon otozomal dominant polikistik 
böbrek hastalığı olan hastalar (özellikle ailede IA öyküsü 
olanlar) ve ailesinde anevrizma veya SAK öyküsü olan 

yazık ki, takip için uygun görüntüleme yöntemini veya 
aralığını ele alan hiçbir çalışma yoktur. Yayınlanan çoğu 
çalışma, ilk keşiften 6 ila 12 ay sonra ilk takip görüntüle-
me tercihini göstermektedir (24-118-192-328-329). De-
vamlı takip stabilite belgelendikten sonra genellikle yıllık 
olarak veya her 2 yılda bir önerilir (329). Kesin olarak, 
hastanın yaşı veya tıbbi komorbiditeleri nedeniyle inva-
ziv müdahalenin aşırı derecede yüksek riskli olacağı veya 
önemli bir yararının olmayacağı bir noktada daha sonra-
ki planlı takibin kesilmesi makul olabilir. Takip için hem 
BTA hem de MRA kullanılmıştır (95-195-322-327). Bu-
nunla birlikte, çeşitli BT ve MR protokolleri mevcuttur 
ve hangi modalitenin en uygun olduğu sorusu çözülme-
miştir. Genel olarak, bir TOF MRA intravenöz kontrast 
gerektirmediği ve X-ışını radyasyonu içermediğinden, 
tekrarlanan görüntüleme takibi için en uygun birinci 
basamak yöntem olabilir. MRA için kontrendikasyon-
ları olan veya anevrizmaları bu teknikle uygun şekilde 
görüntülenemeyen hastalar için BTA uygulanabilir bir 
alternatif olmaya devam etmektedir.

Anevrizma Takibi (Ameliyat veya Endovasküler 
Koil Olmadan Tedavi Edilen Hastalar): Öneriler

1. Cerrahi ya da endovasküler olarak tedavi edilmeden 
yönetilen UIA’lı hastalar için düzenli aralıklarla MRA 
veya BTA ile radyolojik takip endikedir. Tavsiye edi-
len en uygun takip süresi ve aralığı belirsizdir (Kanıt 
düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

2. Cerrahi ya da endovasküler olarak tedavi edilmeden 
yönetilen UIA’lı hastalar için ilk takip görüntüleme-
nin, başlangıç tedavisinden sonraki 6.-12. ayda ya-
pılması, senelik ya da 2 sene de bir takip görüntüle-
melerin alınması uygundur (Kanıt düzeyi düşük/C, 
Kabul edilebilir öneri/IIb).

3. Cerrahi ya da endovasküler olarak tedavi edilmeden 
yönetilen ve MR çekilmesi için bir engel olmayan 
UIA’lı hastalar için tekrarlanan uzun dönem takipler 
için, BTA yerine TOF MRA yapılması daha uygun 
olabilir (Kanıt düzeyi düşük/C, Kabul edilebilir 
öneri/IIb).

■ SONUÇ

UIA’ların genel prevalansı, incelenen popülasyona 
ve kullanılan analitik yöntemlere bağlı olarak bir miktar 
değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte, yaşlı birey-
lerin ve kadınların daha fazla etkilenme eğilimi gösterdi-
ği görülmektedir. Değiştirilemeyen diğer risk faktörleri 
arasında polikistik böbrek hastalığı gibi çeşitli kalıtsal 
sendromlar bulunur. Sendromik olmayan ailesel vakalar 
da iyi dokümante edilmiş olup kabaca vakaların 10’unu 
teşkil eder. Yakın zamandaki genom çapında birliktelik 
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ristikleri, seri görüntülemelerde anevrizmanın göste-
rilmesi, hastanın yaşı, geçirilmiş SAK öyküsü, ailesel 
serebral anevrizma öyküsü, çoklu anevrizma varlığı, 
hemorajik riskini artırabilecek AVM ya da başka se-
rebrovasküler patolojilerin varlığı gibi çeşitli faktörler 
göz önüne alınmalıdır (Kanıt düzeyi düşük/C, Güç-
lü öneri/I).

2. Tedavisi planlanan UIA’sı olan hastalar, hem endovas-
küler hem de cerrahi girişimin riskleri ve avantajları 
hakkında çok iyi bilgilendirilmelidir (Kanıt düzeyi 
orta/B, Güçlü öneri/I).

3. Vaka sayısı düşük hastanelerde UIA’ların tedavi so-
nuçları iyi olmadığından, vaka sayısı çok olan mer-
kezlerde tedavi edilmeleri önerilir (Kanıt düzeyi or-
ta/B, Güçlü öneri/I).

4. Birçok ulusal ya da uluslar arası retrospektif ve pros-
pektif çalışmanın verilerine göre; cerrahi klipleme 
anevrizmanın yeniden büyümesine karşı daha di-
rençli bir koruma sağlar, ancak işleme bağlı morta-
lite ve morbidite, hastanede kalış süresi ve hastane 
maliyetleri düşünüldüğünde koil embolizasyon daha 
üstün olabilir. Bu yüzden yaşlı hastalar, baziler tepe 
anevrizması gibi cerrahi morbiditenin yüksek olduğu 
bazı vakalarda, UIA’ların tedavisinde cerrahi kliple-
me yerine endovasküler koilleme seçilmesi daha uy-
gun olabilir (Kanıt düzeyi orta/B, Orta/Kabul edi-
lebilir öneri/IIb).

5. UIA’lı hastaların tedavi riskleri ileri yaş, tıbbi komor-
biditeler, anevrizmanın yeri ve büyüklüğü ile ilişkili-
dir. Bu yüzden 65 yaş üstü hastalarda, asemptomatik 
küçük UIA’sı ve tıbbi komorbiditesi olan hastalarda, 
yeri, büyüklüğü, aile öyküsü ve diğer ilişkili faktör-
lerden dolayı düşük kanama riski olan hastalarda 
gözlem uygun alternatif bir yoldur (Kanıt düzeyi or-
ta/B, Orta derece öneri/IIa).
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kişilerdir. Diğerleri fayda sağlayabilse de, herhangi bir 
tarama programının maliyet etkinliği veya klinik faydası 
prospektif olarak değerlendirilmemiştir.

Bir hastanın anevrizmasının tedavisi düşünüldü-
ğünde, hastanın yaşı, tıbbi komorbiditelerin varlığı, 
anevrizmanın yeri ve boyutu dikkatli bir şekilde değer-
lendirilmelidir, çünkü bunlar perioperatif morbidite ve 
rüptür riskinin güçlü belirleyicileridir. Tedaviyi yürüten 
hekimler, tedavi riskini yalnızca yayınlanan raporlar ve 
deneme sonuçları temelinde değil, aynı zamanda ken-
di kişisel sonuçları temelinde de dikkate almalıdır. Bu, 
UIA tedavisinin sonuçlarının daha kötü göründüğü 
düşük hacimli (yılda <20 vaka) merkezlerde özellikle 
önemlidir. Bu merkezlerde, yüksek hacimli bir merke-
ze refere etmek sezgisel bir anlam ifade eder ve makul 
olmaktan daha fazlasıdır. Tüm anevrizmalar için doğru 
olmasa da, mikrocerrahi onarım genellikle endovaskü-
ler onarımdan daha yüksek perioperatif morbidite ile 
ilişkilidir, ancak aynı zamanda daha yüksek anevrizma 
obliterasyonu ve daha düşük nüks oranlarına da sahip-
tir. Yaşlı hastalarda (≈60 yaşından büyük), çoğu lezyon 
için cerrahiye kıyasla koillemenin yararı daha fazla gibi 
görünmektedir, çünkü rekürrens riski daha az endişe 
kaynağıdır ve perioperatif mikrocerrahi komplikasyon 
oranları daha yüksektir. En azından mevcut teknoloji 
ile çoğu orta serebral arter anevrizmasının tedavisinde 
mikrocerrahi için, çoğu baziler apeks ve vertebrobaziler 
bileşke anevrizmalarının tedavisinde de endovasküler 
onarım için bir avantaj olduğu görülmektedir. Rüptüre 
olmamış serebral anevrizmaları tedavi etmek için dik-
katle seçilmiş vakalarda, gelişen teknolojiler özellikle de 
akım çevirici düşük gözenekli stentlerin ve stent destek-
li koil uygulamalarının kullanımı, dikkate alınabilecek 
etkili yeni tedavi stratejilerini temsil etmektedir. Uzun 
vadeli etkileri büyük ölçüde bilinmediği için, ilave de-
neme verileri mevcut teknolojiler üzerinde güvenlik ve 
etkililikte artan bir iyileşme gösterene kadar ABD Gıda 
ve İlaç İdaresi’nin kullanım endikasyonlarına sıkı sıkıya 
bağlı kalınması önerilmektedir. Klipleme, koilleme veya 
stentlemeden sonra, standart sonuç ölçümlerine ek ola-
rak, kognitif sonucun değerlendirilmesi mantıklıdır. Re-
kürrens ve de novo anevrizma oluşumunun tespiti için 
daha fazla takip sıklığını yönlendirmede, herhangi bir 
onarım tekniğinden sonra anevrizma obliterasyon de-
recesinin erken dokümantasyonu gereklidir. Uzun süreli 
görüntüleme sıklığı belirsiz olmasına rağmen, başlangıç   
tedavisi sırasında anevrizması kısmen oblitere olanların 
takip sıklığını artırmak mantıklıdır.
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Toplantı 1 Aralık 2016’da Milano’da yapıldı. Amaç; 
ortak bir belge üretme amacı ile birlikte uBAVM’ları-
nın tedavi talimatlarını ve tedavi yöntemlerini birlikte 
tartışmaktı. Toplantı, ankette yöneltilen soruların ardın-
dan gerçekleştirilmiştir. İlk birkaç soru, katılımcıların 
ARUBA Çalışması sonuçları ile ilgili genel görüşlerini 
ele almıştır. Bunu üç terapötik seçeneğin (cerrahi, rad-
yocerrahi, endovasküler tedavi) her birinin uBAVM’le-
rin tedavisinde görülen spesifik sorunları ve nüansları 
ile ilgilenen daha ayrıntılı bir tartışma izledi. Toplantının 
sonunda ortak bir belge yazıldı.

Tüm katılımcılar, son bildiriyi tekrar kontrol ettiler. 
Burada belirtilen görüş ve öneriler, düşük kanıt kabul 
edilen uzman görüşlerinden oluşmaktadır.

■ uBAVM’ LERİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ 
GENEL SORULAR

• ARUBA Çalışması’nın ana mesajına uygun olarak 
sizin deneyiminiz, uBAVM’lar tedavi edilmezse 
daha iyi bir prognoza mı sahiptir?

Tüm katılımcılar, ARUBA Çalışması’nın mesajının 
uBAVM’larına ve tüm tedavi yöntemlerine genelleştiri-
lemeyeceğini teyit etti.

• Bazı uBAVM’larının tedavi edilmesi gerektiğini 
düşünüyor musunuz?

Tüm katılımcılar olumlu cevap verdi. Bazı uBAVM’la-
rının tedavisi zor ve tehlikelidir, ancak bazıları düşük 
riskle tedavi edilebilir.

• uBAVM’ larında kanama riskini artıran unsurlar 
olduğunu düşünüyor musunuz?

Ankete göre, anevrizmaların (%95), venöz paternle-
rin (%75) ve uBAVM’larının yerinin (%35) daha yüksek 
kanama insidansı ile ilişkili olduğu şeklinde yanıtlandı.

Literatürün yakın tarihli incelemesine göre, kanama 
için net bir risk faktörü tanımlanamaz. Bazı raporlara 
göre (1, 10, 21), boyut ve infratentoryal yerleşim kana-
ma ile ilişkili en yaygın iki faktördür. Bununla birlikte, 
bu çalışmaların sonuçları hakkında genel bir mutabakat 
yoktu ve panel şu anda kanama için kesin bir risk faktö-
rü tanımlanmadığı sonucuna varmıştır. Önemli olarak, 
yokluğu hastaları kanamadan koruyan bir faktör de tes-
pit edilmemiştir.

 2014 yılında, ARUBA, uBAVM’lerin girişimsel teda-
visi ve tıbbi yönetimini karşılaştıran randomize bir ça-
lışma, uBAVM’lerin doğal seyrinin herhangi bir tedavi 
biçiminden daha iyi olduğu sonucuna varmıştır (23). 
Bu, kasıtlı olarak veya tesadüfen, uBAVM’ler için önemli 
ölçüde değiştirilmiş tedavi kararlarına neden olmuş ola-
bilir.

ARUBA Çalışması fikren geçerli olmasına rağmen, 
yayınlanmış birçok raporun sonuçlarıyla ve uBAVM’ler-
le ilgilenen klinisyenlerin deneyimleriyle eşleşmediğin-
den, algılanan dış geçerlilik eksikliği nedeniyle bilim 
topluluğu tarafından birçok eleştirinin konusu olmuştur 
(3,5,7,11,12, 14,16,18,20,24,30,31,33,36,37,39,40). Temel 
eleştiriler, tedavi yöntemlerinin geniş heterojenliği, alt 
grup analizlerinin yokluğu, spesifik tedavilerin sonuçları 
hakkında ayrıntıların olmaması, tedaviden yararlanıl-
ması beklenen süre için yetersiz bir takip süresi (3 yıldan 
az), küçük bir hasta popülasyonu ve randomize olma 
kararını etkileyen yüksek riskli ve geri dönüşü olmayan 
sonuçlara ilişkin önyargıdır. 

Sonuçların tartışmalı bir yorumuyla ilişkilendirilen 
bu önyargılar, tüm uBAVM ve tüm tedavi yöntemlerine 
genelleştirilemeyen bir varsayımla sonuçlanır.

Bu sonuçlar uBAVM’ları tedavi eden doktorların 
çoğu tarafından paylaşılmadığından, bu çalışmanın ya-
yınlanmasının yarattığı ikilemin üstesinden gelmenin 
gerekli olduğu yaygın olarak hissedilmiştir. Bu nedenle, 
Avrupa düzeyinde AVM tedavisi üzerine bu hastalığın 
tedavisi ile ilgilenen Avrupa Nöroşirurji Dernekleri Birli-
ği (EANS), Avrupa Girişimsel Terapi Derneği (ESMINT) 
ve Avrupa Radyocerrahi Derneği’ni (EGKS) içeren bir 
uzlaşma konferansı düzenlenmesine karar verildi. 

Bu topluluklar katılımcıların seçiminde etkili olmuş-
tur.

Uzlaşı konferansının hazırlık çalışmaları ve yürütül-
mesi, uluslararası üne sahip bir İtalyan Araştırma Ensti-
tüsü olan Mario Negri Enstitüsü’nden bir nörolog ve bir 
metotolog tarafından koordine edildi.

24 katılımcı vardı. Uzlaşı konferansı tarihinden önce-
ki 6 ayda, katılımcılarla, geçmişleri ve deneyimleri teme-
linde uBAVM’ların (endikasyonları ve kontrendikasyon-
ları ile) terapötik stratejilerini araştırmak için bir anket 
araştırması yapıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Tolga GEDIZ

Rüptüre Olmamış (Unrüptüre) Beyin Arteriyovenöz 
Malformasyonlarının (uBAVMs) Tedavisi Üzerine Avrupa Konsensus 
Konferansı Önerileri (EANS, ESMINT, EGKS ve SINCH Desteğiyle)
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• İleri yaş (> 65 yaş) tedavi için bir kontrendikasyon 
mudur?

65 yaşın üzerindeki hastalarda, tedavi riskinin kana-
ma riskinden daha ağır basabileceği nedeniyle panelin 
çoğunluğu tarafından kontrendike kabul edildi. Panelin 
çoğu (%84) sadece 20 yılın üzerindeki bir yaşam beklen-
tisinin tedavi için bir ön koşul olabileceğini kabul etti. 
Bununla birlikte radyocerrahlar, radyocerrahinin düşük 
riskli bir tedavi olduğundan ileri yaşlarda da önerilebile-
ceğini öne sürmüştür.

• Küçük boyut tedavi için bir kontrendikasyon 
mudur? 

Küçük malformasyonlar tedavi risklerine daha az du-
yarlıdır ve iyileşme şansı daha yüksektir (17, 33).

Her üç tedavi yöntemi de kullanılabilir, ancak daha 
düşük riskli tam bir tedavi elde etmek için en iyi strate-
jiyi tanımlamak amacıyla tedaviden önce multidisipliner 
bir tartışma yapılması gerektiği konusunda genel bir fikir 
birliği vardı.

Genel bir kural olarak, küçük ve elegan olmayan 
uBAVM’larda panelin %   67’si cerrahinin (daha önce em-
bolizasyon olsun veya olmasın), %22’si radyocerrahinin 
ve %11’i de endovasküler tedavinin ilk seçenek olduğu-
nu kabul etti. Buna karşılık, küçük bir elegan uBAVM’de 
radyocerrahi en iyi seçenektir. Bu öneri yayınlanmış ra-
porlarla desteklenmektedir (4,13,38). Seçilmiş vakalarda 
endovasküler tedavi düşünülebilir.

Herkes küçük ve elegan olmayan uBAVM’lerde her 
zaman bir tedavi önerilmesi gerektiğini kabul etti.

• Büyük boyut tedavi için bir kontrendikasyon 
mudur?

Büyük boyutlu uBAVM’ler, panelin %   84’ü tarafından 
tedavi uygulamamak için bir neden olarak değerlendi-
rildi. Cerrahi açıdan bakıldığında, evre IV ve V malfor-
masyonları genellikle tedavi edilemez olarak kabul edilir 
(26, 36). Çünkü cerrahi risk çok yüksektir. Tekrarlanan 
endovasküler seanslarla malformasyon büyüklüğünün 
azaltılması kanama riskini azaltmamış ve aksine kompli-
kasyon riskini artırdığı görülmüştür (6, 19, 22).

Daha büyük malformasyonların daha yüksek kana-
ma riskine sahip olduğu ve semptomatik olma olasılığı-
nın daha yüksek olduğu gerçeğine uygun olarak, kade-
meli bir radyocerrahi tedavisi, malformasyon boyutunu 
azaltmak için araştırma tedavisi niteliğinde önerilebilir 
(2, 25, 27, 34). Kademeli radyocerrahiyi, tamamen etkili 
değilse cerrahi veya endovasküler tedavi takip edebilir.

• Elegans, tedaviye kontrendikasyon teşkil eder mi?

Elegans sadece cerrahi için ciddi bir sorun olarak ka-
bul edildi. İki (%9) endovasküler radyolog boyutu ele-
ganstan daha anlamlı addetmiştir. 

Cerrahi için, elegans temel endişe kaynağıdır. Spetz-
ler-Martin Cerrahi Sınıflandırma Ölçeği elegansı ana 
konulardan biri olarak kabul eder (35, 36). Elegans, Law-
ton’un Tamamlayıcı Derecelendirme Ölçeği’nde de ilgili 
bir konudur (17). Büyük boyut ve derin venöz drenaj, 
derin beyaz maddenin tutulumu ile elegansı etkileyebilir.

İki (%9) cerrah için elegans, Spetzler-Martin derece 
1 veya 2 malformasyonlar için bir sorun oluşturmazken 
derece 3 veya daha yüksek olanlar için bir sorun hâline 
gelir (26).

 Tüm panelistler, hastaya bir tedavi önerisinde dikka-
te alınmak üzere, yaşam kalitesi açısından küçük bir etki 
ile sınırlı bir görsel defisitin telafi edilebileceği konusun-
da anlaştılar.

Elegans, tüm panelistler tarafından diğer tedavi yön-
temlerinden ziyade, radyocerrahi seçmek için güçlü bir 
öneri olarak kabul edildi.

Ankette, genç yaş, katılımcılarının tümü tarafından 
tedaviyi durdurmak için bir neden olarak değerlendiril-
memiştir ve panelin %   85’i cerrahi önermiştir (9, 28, 32).

Panel, tedavi komplikasyonlarının gelecekteki ka-
nama riskinin üstesinden gelebileceğini kabul etmesine 
rağmen, genç bir kişinin yaşam beklentisinin uzun ol-
duğunu ve düşük dereceli malformasyonlarda, hayatının 
geri kalanı için kanama riskinin, tedavinin komplikas-
yonlarından çok daha üstün olduğu sonucuna varmış-
tır. Ayrıca çocuklar hafif bir defisiti yetişkinlerden daha 
kolay telafi edecektir. Literatür, düşük dereceli AVM’ler-
de tedaviye ve doğal öyküye bağlı ciddi nörolojik komp-
likasyonlar arasındaki geçişin 5 yaşın altında olduğunu 
bildirmektedir (3, 5).

AVM sahibi olmanın bilinmesinin hastanın yaşam 
kalitesinde önemli bir sınırlama olduğu ve uBAVM’li 
hastaların en az üçte birinin asemptomatik olmadığı be-
lirtildi. Bu hastaların şiddetli baş ağrısı veya epilepsisi 
olabilir. Ayrıca, cerrahi veya endovasküler tedavi riski 
muhtemelen genç hastalarda yaşlı hastalardan daha dü-
şüktür. Radyocerrahlar, gammaknife’ı genç hastalarda 
yaşlı hastalardan daha etkili göründüğünü ifade ettiler ve 
panelin %   96’sı, tedavi önermeden önce tedavi edilebilir 
bir uBAVM’unun kanamasını beklemek seçeneğiyle aynı 
fikirde olmadıklarını öne sürdüler.
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temel değişkenlerin standardizasyonu (prognostik ön-
görücüler dâhil) ve ölçülecek sonuçlar için yeterli takip 
ödeneğidir.

Günün sonunda, panel Avrupa Nöroşirurji, Girişim-
sel Tedavi ve Radyocerrahi Toplulukları adına aşağıdaki 
ifadeleri ve genel önerileri yaptı:

� Beyin arteriyovenöz malformasyonları(BAVM) po-
tansiyel olarak içinde ciddi problemler bulunduran 
doğal öykü ile ilişkili, karmaşık bir hastalıktır.

� Randomize bir çalışmanın (ARUBA) sonuçları, tüm 
rüptüre olmamış beyin arteriyovenöz malformasyon-
ları (uBAVM) ve tüm tedavi yöntemleri için eşit ola-
rak uygulanamaz.

� Mevcut çoklu tedavi yöntemleri göz önüne alındığın-
da, uAVM’lu hastalar, beyin AVM tanısı ve tedavisin-
de deneyimli beyin cerrahları, nörogirişimsel tedavi 
uzmanları, radyocerrahlar ve nörologlardan oluşan 
disiplinler arası bir nörovasküler ekip tarafından de-
ğerlendirilmelidir.

� Tedavi edilmemiş uBAVM’ler ile ilgili kanama riskini 
ve günlük aktivitelerle ilişkili risklerini tedavi riski-
ne karşı dengeleyerek, grade 1 ve 2 (Spetzler-Martin) 
uBAVM’leri tedavi etmek için yeterli endikasyon var-
dır. Deneyimli ekibin vakadan vakaya değişen uzlaşı 
kararına göre, daha yüksek dereceli hastaları tedavi 
etmek için endikasyonlar olabilir.

� Tedavi endike ise, birincil strateji tedavinin başlama-
sından önce multidisipliner ekip tarafından tanım-
lanmalı ve uAVM’un tamamen ortadan kaldırılması-
nı amaçlamalıdır.

� Yönetim için dikkate alınması gereken ana faktörler 
şunlardır:

o Derece 1 ve 2 (Spetzler-Martin) malformasyonlar 
için tedaviye bağlı ciddi komplikasyon oranı % 
5’ten azdır. 

o Seçilen tedavi yöntemiyle ilişkili riskin kabul edil-
mesini haklı kılan yaşam beklentisi (tedaviye bağ-
lı ciddi komplikasyonlar, (mRS 2-6) 12. ayda ben-
zeri görülmemiş kalıcı sakatlığa yol açan kompli-
kasyonlar olarak tanımlanır).

� Bir tescile karşı randomize bir çalışmanın artıları-
nı ve eksilerini göz önünde bulundurduktan sonra 
panel, prospektif bir Avrupa çok disiplinli tescilini 
önerdi.

• Derin besleyiciler tedavi için bir kontrendikasyon 
mudur?

İlk olarak Lawton derin besleyici arzının daha kötü 
bir sonuçla ilişkili olduğunu bulmuştur (8). Ancak daha 
sonraki bir makalede (17) bu ilişki daha az belirgindir. 
Günümüzde yapışmaz bipolar gibi cerrahi aletler koa-
gülasyonu kolaylaştırma konusunda daha etkilidir. Eğer 
birkaç derin besleyici varsa, her ne kadar endovasküler 
panelistler selektif embolizasyonu düşük riskli bir işlem 
olarak görmese de ameliyattan önce selektif olarak em-
bolize edilebilirler.

Derin besleyiciler, birkaç lentikülo-striatal damar 
içerdiklerinde, cerrahi bir problem olarak kabul edilirler, 
ancak radyocerrahi için bir kontrendikasyon değildirler.

• Malformasyonun derin yerleşimi tedavi için bir 
kontrendikasyon mudur?

Çoğu durumda cerrahi için bir problemdir, ancak 
radyocerrahi veya endovasküler tedavi için değildir.

• Yaygınlık tedavi için bir kontrendikasyon mudur?

Yaygınlık, üç disiplinin tümü için de bir sorundur 
(8, 17,38). Yaygınlığı tanımlamak kolay değildir. Panelin 
çoğu, anjiyografi ile birlikte MR’ın nidusun dağınıklığını 
tanımlamaya yardımcı olabileceği konusunda hemfikir-
di. Bazı durumlarda yüzeyel pial damar alımı sadece an-
jiyografik projeksiyonlarda değerlendirildiğinde yaygın 
olarak yanlış yorumlanabilir ve gerçek yaygınlıktan ayırt 
edilmesi gerekir.

• Yeni bir randomize deneme önerilmeli mi yoksa 
bir tescil daha iyi olabilir mi?

ARUBA çıkmazının üstesinden gelmek için daha 
sağlam bir bilimsel temel sağlamak amacıyla pratik de-
neyimlerin sayılara çevrilmesi gerektiği konusunda bir 
anlaşma vardı. Metotoloğa göre panel, başka bir ran-
domize çalışmanın dezavantajları olsa da yapılmasının 
çok zor olduğunu ve ARUBA Çalışması’nda olduğu gibi 
hasta seçiminde başarısız olabileceğini kabul etti. Daha-
sı, randomizasyon yüksek düzeyde belirsizlik gerektirir 
ve birçok yüksek hacimli merkezde bu bir seçenek ol-
mayabilir. Çok merkezli uluslararası prospektif bir tescil 
daha kolay yapılabilir ve uBAVM tedavisi üzerinde daha 
güvenilir sonuçlar sağlayacaktır. Bir tescil, tedavinin et-
kinliğini değerlendirmek için çeşitli nedenlerle değerli 
bir seçenektir ki bunlar; homojen bir başlangıç   kohortu-
nun (örn. tanı anında) kaydedilmesi, farklı kaynaklardan 
hastaların dâhil edilmesi, önceden planlanmış sonuç öl-
çümlerinin kabul edilmesi, kayıpların en aza indirilmesi, 
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Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Ahmet Can ÖZAK

Serebral Kavernöz Malformasyonlar İçin Öneriler

doğuracağı etik sorunlar göz önünde bulundurulma-
sı gerekir. Asemptomatik bireylere, karar vermeden 
önce pozitif testin olası psikolojik sonuçları hakkında 
bilgi verilmesi önerilir. (Kanıt düzeyi düşük/C, Güç-
lü konsensus/I).

Kanıtlar: Kavernöz malformasyonların genetik te-
meli ortaya konulmuştur (2). Multifokal kavernöz mal-
formasyonlar ve / veya aile öyküsü ile tanımlanan Fami-
lial kavernöz malformasyonlar, CCM1 (KRIT1), CCM2 
(MGC4607) ve CCM3 (PDCD10) genlerinden birinde 
fonksiyon kaybı mutasyonlarından kaynaklanır (3, 4). 
Bu genlerin işlevleri araştırılmaya devam edilmektedir. 
Genlerin tamamı komşu vasküler hücreleri arasındaki 
bağlantı bütünlüğünün korunmasından sorumlu sin-
yal ağlarına dâhil olurlar (5, 6). Endotelyal hücrelerinde 
aynı genlerin bialelik somatik mutasyonları hem ailevi 
hem de sporadik kavernöz malformasyonların oluşumu-
na katkıda bulunur (7-9). Olguların yaklaşık %20’sinin 
otozomal dominant kalıtımla ailesel olduğu tahmin edil-
mektedir, ancak risk tahminleri, ailelerde bile inkomplet 
penterasyonlarla komplike hâle gelmektedir. Ailesel va-
kaların büyük çoğunluğunda multipl kavernom görülür 
(10, 11). Kavernöz malformasyon vakalarının geri kalan 
%80’i sporadiktir, sıklıkla tek görülür ve çoğu zaman bir 
gelişimsel venöz anomali (DVA) ile ilişkili olup, herhan-
gi bir CCM geninin germline mutasyonu görülmez (12, 
13).

Ailesel vakaların genetik testi, doğrudan sıralama 
ve CCM1-3’ün delesyon analizlerini içermelidir (14). 
Bu protokolü takiben, multipl kavernöz malformasyon-
ları olanlarda en az %75 mutasyon saptama oranı elde 
edilir (15-17), vakaların yaklaşık %53-65’i CCM1’deki 
mutasyonlar, %20’si CCM2 ve %10-16’sı CCM3’tür (18-
20). CCM1-3’teki mutasyonların çoğu anlamsız, çerçeve 
kayması ve birleşme bölgesi dâhil olmak üzere fonksiyon 
kaybı mutasyonlardır ve erken bir durdurma kodonuna 
ve instabil bir mRNA’ya yol açarlar. Kalıtsal mutasyonlar, 
kalıtsal bir risktir ancak kavernöz malformasyon gelişimi 
için yeterli değildir (21). Kavernöz malformasyon gelişi-
mi için “ikinci vuruş” veya somatik mutasyonun gerekli 
olduğu varsayılmaktadır (7, 8).

Klinik şiddeti oldukça değişkendir, ancak CCM1 gen 
mutasyonları en az ciddi klinik seyre neden olanlardır 
ve CCM3 (PDCD10) mutasyonları daha ciddi hastalık 

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘cerebral 
cavernous malformations, ‘intracranial cavernomas”, ‘ce-
rebral cavernous angiomas’ ve ‘cerebral occult vascular 
malformations’ anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. 
Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji içeren rehber-
ler, konsensus metinleri, farklı dernek ve kuruluşların 
danışma kurullarının üyeleri için hazırladıkları metinler, 
sistematik tarama ve meta analizler şeklinde sınıflandı-
rılmıştır. İlk değerlendirme sonucu serebral kavernöz 
malformasyonlar için hazırlanmış ve kanıta dayalı tıp il-
kelerine uygun aşağıda belirtilen kurumların hazırladığı 
rehber seçilmiştir: 

1. Synopsis of Guidelines for the Clinical Management 
of Cerebral Cavernous Malformations: Consensus 
Recommendations Based on Systematic Literature 
Review by the Angioma Alliance Scientific Advisory 
Board Clinical Experts Panel, 2017 (1)

Konular ile ilgili rehberin önerileri paylaşılırken ya-
zılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır. 
Öneriler konsensus niteliğindedir. 

■ GENETİK TEST ve DANIŞMANLIK 

Öneriler

1. Yeni teşhis durumunda; baş ağrısı, felç, anormal MR 
taraması veya diğer nörolojik komplikasyon belirtile-
rine odaklanan 3 kuşak aile öyküsü edinilmesi öneri-
lir. (Kanıt düzeyi düşük/C, Güçlü konsensus/I).

2. Gelişimsel venöz anomali birlikteliği, beyin radyas-
yon öyküsü veya pozitif aile öyküsü olmayan mul-
tipl serebral kavernöz malformasyon olgularında, 
CCM1-3 genlerinin Sanger veya NextGen sekansla-
ması yapılarak, delesyon/duplikasyon analizleri ile 
genetik olarak test edilmesi planlanabilir. (Kanıt dü-
zeyi orta/B, Güçlü Öneri/I).

3. Probant mutasyon pozitifliği durumunda, bireye ve 
aileye otozomal dominant kalıtım konusunda danış-
manlık yapılması ve soyağacında risk altındaki bi-
reylerin belirlenmesi önerilir. Yetişkin risk altındaki 
aile üyelerinin genetik test uygulanması önerilebilir; 
ancak, asemptomatik bireylerin genetik taramasının 
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BT’de kavernöz malformasyon şüphesi durumun-
da takip görüntüleme magnetik rezonans görüntüleme 
(MRG) olmalıdır (25). MRG, serebral kavernomların 
tespiti ve karakterizasyonu için, mükemmel sensitivite ve 
spesifiteye sahip görüntüleme testidir (26, 27). Diğer ayı-
rıcı tanılar arasında; hemorajik veya kalsifiye neoplazm-
lar, özellikle hemorajik metastazlar (melanom, renal 
hücreli karsinom vb.), oligodendrogliomlar ve pleomor-
fik ksantoastrositomlar yer alır (28). Kavernöz malfor-
masyonların MRG’deki ayırt edici özelliği, kavernomla-
rın içindeki ve etrafındaki kan ürünlerini özellikle yan-
sıtmasıdır (29, 30). Gradient eko veya duyarlılık ağırlıklı 
sekansları, özellikle ailevi veya radyasyona bağlı serebral 
kavernomlarda, konvansiyonel MR görüntülemelerinde 
görülmeyen daha küçük serebral kavernomları ortaya 
çıkarabilir (31, 32). Özellikle yaşlılardaki amiloid anji-
yopati ve hipertansiyon gibi çeşitli durumlarda, serebral 
kavernomları taklit eden, yalnızca gradient tabanlı tek-
niklerde görülebilen mikrokanamalar da dâhil çok odak-
lı küçük kanamalar, serebral kavernomları taklit edebilir. 
Daha büyük, daha tipik serebral kavernomlar olmadan, 
çok sayıda küçük serebral kavernom oluşması olağan de-
ğildir (ancak imkânsız da değildir) (12, 22).

Beyin görüntüleme, kanama veya yeni serebral ka-
vernom oluşumunu göstermek için klinik semptomların 
başlamasından sonra mümkün olan en kısa sürede ya-
pılmalıdır (29, 33). BT taraması acil olarak çekilir, ancak 
serebral kavernom hastalarında klinik değişimi değer-
lendirirken ideal olarak MR ile takip edilmelidir. Anji-
yografinin serebral kavernom tanısında rolü sınırlıdır 
(34). Serebral kavernom ile ilişkili bir gelişimsel venöz 
anomali, genellikle kontrastlı veya duyarlılık ağırlıklı 
MR sekanslarında kolayca görülür (12, 35).

Çeşitli aşamalardaki kan yıkım ürünlerinin tespit 
edilmesinin önemi nedeniyle hem T1 hem de T2 ağırlıklı 
sekanslar önemlidir. Serebral kavernomların, MR’da sap-
tamasının duyarlılık ağırlıklı sekansları içermesi de ol-
dukça önem arz eder. T2 ağırlıklı gradient eko sekansları, 
hemosiderinin tespiti için, hızlı spin-eko sekanslarından 
çok daha hassastır ve volüm toplama, ince kesitler ve son 
işlem sonrası kullanılan duyarlılık ağırlıklı görüntüleme 
tekniklerinin duyarlılıkları daha yüksektir (12, 23, 36).

T1 ağırlıklı gadolinyum kontrastı sekanslar, DVA 
ve kapiller telenjiektazilerin değerlendirilmesi (11, 37), 
neoplazmın ayırıcı tanı olarak ekarte edilmesi (28) veya 
bazı ailesel serebral kavernom formlarıyla ilişkili olan 
neoplazmların saptanması için faydalıdır (14, 22). Cer-
rahi öncesi planlama için, komşu venöz yapıların konu-
mu ve ameliyatta beklenen serebral kavernomun vaskü-
laritesi gibi diğer faktörler cerrah için önemli olabilir ve 
gadolinyum uygulamasının önemini artırabilir (38-41).

belirtileri ile ilişkilidir (19, 22). CCM3 mutasyon taşıyı-
cıları, daha çok spontan mutasyon ihtimaline sahiptir, 
yüksek kavernöz malformasyon yükü ve sıklıkla klinik 
kanama ile ilişkili olan daha genç yaşlarda görülürler. 
Ayrıca cilt kavernöz malformasyonları, skolyoz, omuri-
lik kavernöz malformasyonları, bilişsel bozukluklar ve 
menenjiyom, vestibüler schwannoma, astrositom gibi iyi 
huylu beyin tümörü gibi diğer durumlarla anlamlı ilişki-
leri vardır (22). Genotip, serebral kavernomların klinik 
değişkenliğini tamamen açıklamamaktadır, olası genetik 
ve çevresel düzenleyicilerin araştırması hâlen devam et-
mektedir.

■ KAVERNOMLARIN TEŞHİSİ

Öneriler

1. Bilinen veya şüpheli serebral kavernom tanısı ve kli-
nik takibi için beyin MR çekilmesi önerilir. (Kanıt 
düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

2. Tek veya daha fazla serebral kavernom olup olmadı-
ğını belirlemek için, beyin MR çekimleri, gradient 
eko veya duyarlılık ağırlıklı sekansları içermesi öne-
rilir. (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

3. Serebral kavernomların değerlendirmesinde, ayırıcı 
tanıda arteriyovenöz malformasyon düşünülmedik-
çe, kateter anjiyografi önerilmez. (Kanıt düzeyi dü-
şük/C, Zayıf Öneri/III).

4. Serebral kavernomlarda, takip görüntülemeler, teda-
vi kararlarına rehberlik etmek veya yeni semptomları 
araştırmak için düşünülmelidir. Kanama şüphesi du-
rumunda, klinik semptomların başlamasının ardın-
dan mümkün olan en kısa sürede beyin görüntüleme 
yapılması önerilir. Beyin Tomografisi semptomların 
başlangıcından sonraki 1 hafta içinde kullanılabilir, 
ancak bundan sonra MR görüntüleme önerilir (ideal 
olarak semptom başlangıcından sonraki 2 hafta için-
de). Yeni veya kötüleşen semptomlar gözlenmesi du-
rumunda; yeni bir serebral kavernom veya yeni kana-
mayı değerlendirmek için MR tekrarı önerilir. (Kanıt 
düzeyi düşük/C, Güçlü konsensus/I).

Kanıtlar: Beyin Tomografisi (BT), multifokal kalsifi-
kasyonlar gibi şüphe uyandıran ancak spesifik olmayan 
bulgularla birlikte küçük kavernöz malformasyonların 
tespiti için duyarlı değildir (23). BT yaygın olarak mev-
cuttur ve akut hematomun görüntülenmesi, kitle etkisi ve 
hidrosefalinin gösterilmesi için uygundur. Fakat, kaver-
nöz malformasyon oluşumuna yol açabileceği için iyoni-
ze radyasyon kullanımı az da olsa risk içerir ve serebral 
kavernom hastalarında tekrar ihtiyacı olabilir (24).
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mortalite ve morbiditesi, kavernom ile 5-10 yıl yaşa-
maya eşdeğer olduğu durumlarda önerilebilir. (Kanıt 
düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIb).

6. Erken postoperatif mortalite ve morbidite riskinin 
yüksek olması ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri 
incelendikten sonra, ikinci semptomatik kanamanın 
ardından, beyinsapı serebral kavernomları daha ag-
resif seyirli olabileceğinden, cerrahi rezeksiyon öne-
rilebilir. (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/
IIb).

7. Nörolojik bulgu veren tek bir kanama sonrası, beyin-
sapı kavernomlarının veya spinal kavernöz malfor-
masyonların cerrahi rezeksiyon endikasyonları zayıf-
tır (Kanıt düzeyi düşük/C, Orta derece öneri /IIb).

8. Soliter, sempatomatik kanamış olan, elegan bölgede 
yerleşen ve kabul edilemez cerrahi risk taşıyan sereb-
ral kavernomlarda radyocerrahi önerilebilir. (Kanıt 
düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIb).

9. Asemptomatik, cerrahi olarak ulaşılabilir veya de 
novo kavernom gelişim şüphesi bulunan ailesel se-
rebral kavernomlarda radyocerrahi önerilmemekte-
dir. (Kanıt düzeyi düşük/C, Zayıf Öneri/III).

Kanıtlar: Kavernomlarla ilgili onlarca yıllık beyin 
cerrahisi deneyimine rağmen, serebral kavernomların 
cerrahi rezeksiyonunu destekleyen kanıtlar çelişkili ol-
maya devam etmektedir. En az 20 semptomatik CCM 
hastasının dâhil olduğu değerlendirmeler, operasyonla-
rın dramatik fayda ve zararını göstermesi bakımından 
yüksek kaliteli çalışmalar olarak tanımlanmadı. Sadece 
birkaç çalışmada serebral kavernomların neden olduğu 
nöbetler için cerrahi rezeksiyonunun yararlı etkileri ol-
duğu ve çalışmaların çoğunun önyargılı olduğu kabul 
edildi (47, 48).

Son dönemde, cerrahi eksizyonu konservatif tedaviy-
le karşılaştıran, randomize olmayan, popülasyona dayalı 
yeni bir çalışma, takip eden 5 yıl boyunca kötü sonuçla-
rın ortaya çıktığını ve cerrahi grupta semptomatik kana-
ma ve fokal nörolojik defisit riskinin daha yüksek oldu-
ğunu ortaya koydu (3, 49).

Fakat cerrahi uygulanan hastaların genel sağlık du-
rumları belirtilmedi ve serebral kavernomlardan daha 
ciddi şekilde etkilenen hastalar, eksizyon grubundaydı. 
Buna ek olarak, daha önce kanamış olan serebral kaver-
nomlar ile derin ve infratentoryal bölgelerdeki lezyonlar 
daha agresif davrandıklarından, spesifik klinik senaryo-
larda ve serebral kavernom lokasyonlarında, serebral ka-
vernomların doğal seyrine göre cerrahi riskini tartmak 
önemlidir (50). Serebral kavernomlar ile ilişkili intrase-

Serebral kavernomların rutin takibi iyi kurgulan-
mamıştır; sigortaya, hasta tercihlerine ve nörolojik ve / 
veya beyin cerrahisi pratisyeninin uygulama standartla-
rına bağlıdır. Tekrar görüntüleme; nörolojik durumda-
ki değişiklikler, özellikle serebral kavernom kanamasını 
düşündüren, değişen veya kötüleşen epilepsi veya yeni 
nörolojik semptom gelişimi durumlarında planlanabilir. 
Sürveyans veya takip taramaları için en uygun zamanla-
ma ve göstergeler şu anda temel olarak klinik kararlara 
dayanmaktadır ve önerilerde bulunmak için nispeten az 
kanıt mevcuttur.

Serebral CCM’li hastalarda rutin spinal görüntüle-
meyi, ağrı veya diğer miyelojik semptomların yokluğun-
da, özellikle de asemptomatik spinal kavernomlar için 
herhangi bir müdahale önerilmediğinde, haklı çıkaracak 
kanıt yoktur.

Fonksiyonel MRG ve traktografi, (26) kantitatif du-
yarlılık haritalaması, (42) dinamik kontrastlı MR kulla-
nılarak geçirgenlik görüntülemeleri (43-45) veya Feru-
moxytol kullanımı (46) gibi ileri görüntüleme teknikleri, 
özellikli durumlarda faydalı olabilirler.

■ KAVERNOMLARDA CERRAHİ TEDAVİ

Öneriler

1. Cerrahi rezeksiyon, asemptomatik olan, özellikle ele-
gan, derin ve beyinsapı yerleşimli veya multipl sereb-
ral kavernomlarda önerilmemektedir. (Kanıt düzeyi 
orta/B, Zayıf öneri/zararlı olabilir/III).

2. Soliter, asemptomatik, non elegan ve erişimi kolay 
bölgelerdeki serebral kavernomlarda; gelecekteki ka-
namayı önlemek amacıyla, psikolojik yük oluşturma-
sı, pahalı ve zaman alıcı takipleri nedeniyle, yaşam 
tarzı veya kariyer kararlarını kolaylaştırmak veya 
hastanın antikoagülasyon kullanım gereksinimi ola-
bileceği düşünülerek, cerrahi rezeksiyon önerilebilir. 
(Kanıt düzeyi düşük/C, Orta derece öneri/ IIb).

3. Serebral Kavernomlarda, özellikle medikal tedavi 
dirençli epilepsi olgularında, serebral kavernomun 
epilepsiye neden olduğu konusunda şüphe olmadığı 
durumlarda, erken cerrahi önerilebilir. (Kanıt düze-
yi orta/B, Orta/güçlü öneri/IIa).

4. Semptomatik ve kolay erişilebilir serebral kavernom-
larda cerrahi rezeksiyon; mortalite ve morbiditesi, 
kavernom ile 2 yıl yaşamaya eşdeğer olduğu durum-
larda önerilebilir. (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece 
öneri/IIb).

5. Derin yerleşimli, semptomatik veya önceden kanama 
geçirmiş serebral kavernomlarda cerrahi rezeksiyon; 
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serebral kavernomlarda cerrahi ilk kanamadan sonra 5 
-10 yıl boyunca serebral kavernom ile yaşamaya eşdeğer 
yüksek risk ile ilişkilidir.

Serebral kavernomlara bağlı medikal refrakter nö-
betler cerrahi rezeksiyon ile güvenli bir şekilde kontrol 
edilebilir (65-67). Bazı çalışmalar, sadece lezyonektomi-
nin, sporadik nöbet ya da nöbet süresi 1 yıldan az olan 
hastalarda postoperatif nöbet kontrolünün %70-%90 
oranında sağlandığını göstermiştir (68, 69). Ameliyat 
öncesi nöbet süresi daha uzun olan olgularda ameliyat 
sonrası nöbet kontrol şansı daha düşüktür (70). Sonuç 
olarak, bazı yazarlar, serebral kavernom nedeniyle medi-
kal refrakter epilepsi için kriterleri karşılamamış olsalar 
bile, bir ilaç tedavisinden başarısız olan hastalarda erken 
cerrahi yapmak istediklerini iddia etmişlerdir. Son çalış-
malar, kavernöz malformasyonlarda epileptik nöbet te-
davisinde lazer lifi ablasyonunun rolü olduğunu düşün-
dürmektedir (71). Epilepsi kontrolünde, lezyonektomi 
yaklaşımına kıyasla, farklı yaklaşımlar konusunda daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Sporadik vakaların çoğunda, ilişkili bir gelişimsel 
venöz anomalinin kavernöz malformasyon oluşumuyla 
ilişkili olduğu düşünülmektedir (72, 73). Serebral kaver-
nom ile ilişkili gelişimsel venöz anomalinin rezeksiyonu 
ile ilgili çelişkili veriler vardır, çoğu yazar ödem, kanama 
ve / veya venöz infarktlar gibi ciddi komplikasyonları 
önlemek için venöz anomalinin diseksiyonundan kaçın-
mayı savunmaktadır (58, 67).

Stereotaktik radyocerrahi (SRS), semptomatik sereb-
ral kavernomlar için diğer alanlarda alternatif bir tedavi 
olarak önerilmiştir (58, 74). Son zamanlarda yapılan bir 
meta-analiz, beyin sapı serebral kavernomlarının stereo-
taksik radyocerrahisinden 2 yıl sonra, yıllık kanama ora-
nındaki istatistiksel olarak anlamlı düşüşü ortaya koyan 
5 çalışmadan 4’ünü tanımladı. Mortalite oranı %5,61, 
yeni fokal nörolojik defisit gelişim oranı %11,8 olarak 
gözlenirken; (58, 75, 76) stereotaksik radyocerrahinin 
etkilerinin yalnızca sereebral kavernomların doğal sey-
rini yansıtıp yansıtmadığı konusunda tartışmalar devam 
etmektedir (73, 77).

■ KAVERNOMLARIN NÖROLOJİK 
YÖNETİMİ 

Öneriler

1. Serebral kavernom nedeniyle olduğu düşünülen ilk 
nöbet için antiepileptik tedavi başlanması kuvvetle 
önerilir. (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).

2. Ailesel veya multipl serebral kavernomlu hastalara, 
gebelikten önce genetik danışmanlık yapılması dü-

rebral ve intraventriküler kanamanın yönetimi, erken 
kan basıncı kontrolü, koagülopatinin tersine çevrilmesi, 
intrakraniyal basıncın kontrol edilmesi ve herniasyona 
veya posterior fossa kitle etkisine neden olan kanamala-
rın boşaltılması da dâhil olmak üzere bu durumlar için 
kanıta dayalı kılavuzlara uyulmalıdır (33).

Vaka serileri genel olarak insidental olarak saptanan 
asemptomatik serebral kavernomlarda konservatif teda-
viyi savunmaktadır (47, 51). Yeni bir sistematik derleme, 
CCM rezeksiyonundan sonra ölüm veya ölümcül olma-
yan inme riskini gösteren genel bir sistemik incelemeyi 
belgelemiştir. (%6) Bu, hiç kanamamış bir serebral ka-
vernomun benzer doğal riskini (5 yıl boyunca - % 2,4) 
aşmaktadır (47).

Ameliyat sonrası risk, serebral kavernomun ilk ka-
namasından sonra tekrarlayan intraserebral hematom 
ile ilişkili riske kıyasla daha avantajlı hâle gelir (5 yıl bo-
yunca %29,5). Rezeksiyon riski, serebral kavernomların 
bulunduğu yere göre büyük ölçüde değişiklik gösterir ve 
bu cerrahi kararları etkiler (52, 53). Rezeksiyon, genel-
likle ilk kanamadan sonra artmış risk ve ameliyatla ilgili 
düşük morbidite göz önüne alındığında semptomatik, 
kolay erişilebilir kavernomlar için önerilmektedir. Gör-
sel yolakları (54, 55) ve lateral ventrikülü tutulumu olan 
serebral kavernomlar (56) için başka düşüncelere ihtiyaç 
vardır.

İnsula, bazal ganglia ve talamusta yer alan derin yer-
leşimli serebral kavernomlar, kritik nöronal yolakların 
varlığı ve küçük perforan arterlerin yaralanma riski ne-
deniyle teknik olarak temkinli cerrahi gerektirir. Dikkatli 
tekniğe rağmen, bu serebral kavernomlar için postopera-
tif morbidite oranı %5-18 ve mortalite %2 civarındadır, 
ancak preoperatif nörolojik dizabilite gelişmiş olan hasta 
iyileşebilmektedir (53, 57). Beyin sapı serebral kaver-
nomları için ameliyat edilen vakaların yaklaşık yarısında 
önemli erken morbidite gelişir, ancak çoğu hasta zaman-
la iyileşir (58, 59). 

Görüntü kılavuzluğu, (60-62) nörofizyolojik izlem 
(62) ve lazer destekli teknik içeren teknik yardımcıların, 
(63, 64) diğer alanlarda cerrahi rezeksiyon stratejilerinin 
sonuçlarını iyileştirdiği düşünülmektedir, ancak spesifik 
yöntemleri desteklemek için sınırlı kontrollü çalışmalar 
bulunmaktadır. Cerrahi sonuçlarla ilgili rapor edilen li-
teratürlerin çoğu uzmanlık merkezlerindendir ve bu ne-
denle, eşdeğer bir deneyim olmadan bu oranların genele 
yansıtılması uygun olmayacaktır. 

Supratentoriyel non-elegan bölge yerleşimli serebral 
kavernomlarda, yeni nörolojik sekel riski, ilk kanamadan 
sonra 1-2 yıl boyunca serebral kavernom ile yaşamaya 
eşdeğerdir (48). Öte yandan, daha elegan bölgelerdeki 
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düşüktür. İnsidental serebral kavernomlu hastalarda nö-
bet riski de düşüktür (yılda <% 1); (67, 84) bu durum da 
konservatif tedaviyi haklı çıkarmaktadır (51).

Çocuk Hastalarda Serebral Kavernomların 
Yönetimi 

Sporadik ve ailesel serebral kavernomların yaklaşık 
dörtte biri çocuk yaş gruplarında görülür (15). Pediatriye 
özgü literatür, büyük serebral kavernom vaka sunumla-
rında, vaka serilerinde veya beyinsapı (85-87), omurilik 
(88) ve bazal ganglia (89) gibi belli lokalizasyondaki se-
rebral kavernomların doğal seyri ve cerrahi sonuçlarına 
dayanan seri yayınlara dayanmaktadır. Küçük çocuklar-
da görüntüleme, doğru sonuçlar için sedasyon gerek-
tirmesi nedeniyle (tipik olarak 6 yaş altı veya gelişimsel 
engelli olanlar), ek riskler taşımaktadır. 

Pediatrik popülasyonda küçük nokta benzeri sereb-
ral kavernomların yıllık ortalama kanama oranı %1,3’tür 
(86, 87, 90, 91). Cerrahi girişim uygulanmayan, duyar-
lılık ağırlıklı görüntülemede görülemeyen daha büyük 
serebral kavernomlar daha yüksek kanama oranına sa-
hiptir (92).

İnfantil hemanjiyomlarda propranololün etkisine ve 
beyin ve spinal kordu içeren yaygın veya multifokal in-
fantil hemanjiomatozisin tedavisine dayanarak, serebral 
kavernom vakalarında propranolol klinik olarak kulla-
nılmıştır. Vaka raporları ve vaka serileri, serebral kaver-
nom mutasyonlarının genetik doğrulaması olmayan pe-
diatrik ve erişkin vakalarda, sınırlı tedavi başarısı bildir-
miştir (93-95). Serebral kavernomlarda, henüz kontrollü 
propanolol çalışmaları yapılmamıştır, bu nedenle bu en-
dikasyon için kullanılmasını önermek için erkendir.

Çocuklarda, yaşamın ilk on yılında 300 Gy’nin üze-
rindeki terapötik radyasyona yanıt olarak, ilk 10 yılda sık 
sık BT taraması yapılanlarda, dental grafi çekilenlerde, 
önceden mevcut sporadik veya ailesel serebral kaver-
nomlar olmadan serebral kavernomlar gelişebilir (96, 
97). 

Gebelikte Serebral Kavernomların Yönetimi

Birkaç büyük seri, bazı tartışmalar devam etse de 130 
serebral kavernomların klinik semptomları ve kanama 
riskinin gebe olmayan durumdaki hastalardan farklı ol-
madığını öne sürdü (98, 99). 

Multipl serebral kavernomlu hastalarda, gebeliği dü-
şüncesi olduğunda genetik danışma yapılabilir. Serebral 
kavernoma bağlı epilepsisi olan hastalarda teratojenik 
yan etkileri ve folat takviyesini azaltmak için uygun an-
tiepileptik ilacın uygunluğunun görüşülmesi, mümkün-
se hasta gebe kalmadan önce yapılmalıdır. Fokal nöro-

şünebilir. (Kanıt düzeyi düşük/C, Güçlü konsen-
sus/I).

3. Hastalara gebelik sırasındaki nörolojik semptom ge-
lişmesi riskinin, gebe olmadıkları döneme göre farklı 
olmadığı söylenebilir. (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü 
konsensus/IIa).

4. Gebelik sırasında yeni nörolojik semptomlar gelişen 
serebral kavernomlu hastalarda, MR çekilmesi düşü-
nülmelidir. (Kanıt düzeyi düşük/C, Güçlü konsen-
sus/IIa).

5. Serebral kavernomlu hastaların genel popülasyonun-
da, antitrombotik ilaç kullanım riski konusunda çok 
az veri mevcuttur (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf Öne-
ri).

6. Serebral kavernomlu ve eşlik eden serebral iskemi 
hastalarında trombolitik tedavilerin güvenlik düzeyi 
net değildir. (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf Öneri).

7. Fiziksel aktivitenin serebral kavernomların davranı-
şı üzerindeki etkisi büyük ölçüde bilinmemektedir. 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf Öneri).

Epilepsi ile serebral kavernom arasındaki ilişki için 
tanım önerilmiştir. Serebral kavernom ilişkili epilepside, 
genellikle antiepileptik tedavi önerilmektedir (78-80). 
Antiepileptik oral tedaviye ile erken cerrahiyi değerlen-
diren bir klinik çalışma olmamıştır. Klinik pratikte antie-
pileptik ilaçlarla başlamak yaygındır. Nöbetler hemorajik 
bir serebral kavernom ile ilişkili olduğunda veya medikal 
tedavi uyumu sağlanamayan hastalarda, gelecekteki ka-
nama riskini azaltmak için erken cerrahi kabul edilebilir. 
Kavernom ilişkili epilepsinin ilk tanısından sonra, has-
taların yaklaşık %50-60’ında antiepileptik ilaç kullanımı 
ile nöbet kontrolü sağlanacaktır (67, 78, 81, 82). Bilinen 
epilepsisi olan hastalar, nöbet eşiğini düşürebilecek veya 
potansiyel olarak zarar verebilecek ilaç ve aktivitelerden 
kaçınmalıdır. Buna ek olarak, hastalar, epilepsi ve araba 
kullanma ile ilgili kendi devlet yasalarını veya diğer yö-
netim yargılarını takip etmelidir.

Serebral kavernom hasta popülasyonunda baş ağ-
rısı görülme sıklığı iyi araştırılmamış olmakla birlikte, 
baş ağrısı oranları %52’ye kadar çıkabilmektedir (83). 
Serebral kavernomu olan migren kriterlerini karşılayan 
hastalarda standart migren tedavisi önerilmektedir. Çok 
küçük vaka serilerinde, non-steroid anti-enflamatuar 
ilaçlar (NSAID’ler) güvenli görünse de çok sayıda hasta-
nın prospektif olarak izlendiği çalışmalar yoktur. Çeşitli 
nörolojik semptomlar için MR kullanımının artması ile 
birlikte, insidental serebral kavernomlara sık rastlan-
maktadır (84). Bu vakalarda semptomatik kanama riski 
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masında, D vitamini eksikliğinin tarihsel olarak agresif 
serebral kavernom davranışı ile ilişkisini göstermiştir. 
D vitamini desteğinin gelecekteki serebral kavernom 
gelişimini engellediğine dair kanıt yoktur. Laboratuvar 
çalışmaları, serebral kavernomları stabilize etmeyi veya 
serebral kavernom oluşumunu önlemeyi amaçlayan far-
makolojik tedavi için potansiyel hedefleri belirlemekte-
dir. Bunlar, potansiyel güvenlik ve etkinliğin dikkatlice 
gözetilerek, klinik değerlendirmeleri bekleyeceklerdir. 
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2. İskemik inmeyi İSK’ dan ayırmak için BT veya MRG 
ile hızlı nörolojik görüntüleme önerilir. (Kanıt düze-
yi yüksek/A, Güçlü öneri/I).

3. BT anjiyo ve kontrastlı BT, hematom genişleme riski 
olan hastaların belirlenmesine yardımcı olabilir (Sı-
nıf IIb; Kanıt Düzeyi B) ve BT anjiyo, BT venografi, 
kontrastlı BT, kontrastlı MRG, manyetik rezonans 
anjiyografi, manyetik rezonans venografi ve kateter 
anjiyografi, klinik veya radyolojik şüpheli durumlar-
da; vasküler malformasyonlar ve tümörler dâhil altta 
yatan yapısal lezyonların değerlendirilmesinde yarar-
lı olabilir (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/
IIa). 

Kanıt: Değerlendirme sırasında standardize edilmiş 
bir şiddet skorlaması kullanılmalıdır, çünkü bu tür öl-
çekler, değerlendiren sağlık çalışanları açısından değer-
lendirme ve iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. 
İskemik inme için yaygın olarak kullanılan Ulusal Sağlık 
İnme Ölçeği Skorlaması (NIHSS) skoru İSK’ da da yarar-
lı olabilir. İSK için özel olarak çok sayıda derecelendirme 
ölçeği mevcuttur (5-10). Optimal şiddet ölçeği henüz net 
olmamasına rağmen, en yaygın olarak kullanılan skorla-
ma, “İSK Skorlaması” dır (7, 9, 11-13). Bu şiddet skalaları 
prognozun tek göstergesi olarak kullanılmamalıdır.

Ani gelişen fokal nörolojik semptom geliştiği durum-
larda, semptomların aksi kanıtlanana kadar vasküler 
kaynaklı olduğu varsayılır; ancak, sadece klinik özellik-
lere bakılarak, iskemi veya kanamadan kaynaklanıp kay-
naklanmadığını karar vermek mümkün değildir. Kusma, 
sistolik KB (SKB)nın 220 mmHg üzeri olması, şiddetli 
baş ağrısı, koma veya bilinç değişiklikleri ve dakikalar 
veya saatler içerisinde semptomların ilerlemesi İSK’ yı 
düşündürür. Ancak bu bulguların hiçbiri İSK için spe-
sifik değildir, bu nedenle nörolojik görüntüleme yapmak 
gereklidir (14, 15). BT ve MRG başlangıç değerlendir-
mesi için uygundur. BT akut kanamanın tespit edilmesi 
açısından çok hassastır ve “altın standart” olarak kabul 
edilir; Gradyan eko ve T2 ağırlıklı MRG sekansı, akut 
kanamanın tespiti için BT kadar duyarlıdır, hatta geçi-
rilmiş önceki kanamanın tanımlanmasında daha duyar-
lıdır (16, 17). Zaman, maliyet, acil servise yakınlık, hasta 
toleransı, klinik durum ve MRG mevcudiyeti birçok du-
rumda acil MRG kullanımına engel olabilir (18).

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘intracereb-
ral hemorrhage’, ‘intracranial hemorrhage’, ‘spontaneous 
intracranial hemorrhage’, ‘hypertensive intracerebral 
hemorrhage’ ve ‘intracerebellar hemorrhage’ anahtar 
kelimeleriyle arama yapılmıştır. Bulunan literatürler, bi-
limsel metodoloji içeren rehberler, konsensus metinleri, 
farklı dernek ve kuruluşların danışma kurullarının üye-
leri için hazırladıkları metinler ve sistematik tarama ve 
meta analizler şeklinde sınıflandırılmıştır. İlk değerlen-
dirme sonucu intraserebral kanamalar için hazırlanmış 
ve kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda belirtilen 
kurumların hazırladığı rehberler seçilmiştir: 

1. American Heart Association/American Stroke Asso-
ciation (AHA/ASA) Guideline 2015 (1) 

2. Journal of Korean Neurosurgical Society Guideline 
2014 (2)

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır. 
Anlatım sırasında öncelikle öneriler belirtilip, ardından 
kanıtları gösterilmiştir. 

■ ACİL TEŞHİS ve DEĞERLENDİRME

İntraserebral Kanama (İSK) tıbbi acil bir durumdur. 
İSK hastalarının hızlı tanısı ve dikkatli yönetimi çok 
önemlidir, çünkü İSK başlangıcından sonraki ilk birkaç 
saat içinde erken nörolojik gerileme yaygındır. Hastala-
rın %20’sinden fazlası, hastane öncesi acil tıbbi değer-
lendirme ile acil servisteki ilk değerlendirme arasındaki 
sürede Glasgow Koma Skalası (GKS)’nda 2 veya daha 
fazla puan düşüş yaşayacaktır. Hastaların %15 ile %23’ ü 
hastaneye vardıktan sonraki ilk saatler içinde nörolojik 
gerilemesi devam etmektedir (3, 4). Erken nörolojik ge-
rileme riski ve uzun dönemdeki kötü sonuçların yüksek 
olması, agresif erken tedaviye duyulan ihtiyacı göster-
mektedir.

Öneriler

1. İSK geçiren hastaların ilk değerlendirmelerinde, baş-
langıç şiddetini belirleyici bir skorlama kullanılması 
önerilir. (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).  
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■ HEMOSTAZ ve KOAGÜLOPATİ, 
ANTİTROMBOSİT AJANLAR ve DVT 
PROFİLAKSİSİ

Öneriler

1. Ağır pıhtılaşma faktörü eksikliği veya ağır trombosi-
topenisi olan hastalara sırasıyla, uygun faktör replas-
man tedavisi veya trombosit replasman tedavisi veril-
melidir. (Kanıt düzeyi düşük/C, Güçlü Öneri/I). 

2. Vitamin K antagonistleri (VKA) nedeniyle INR’si 
yükselen İSK hastalarının, VKA tedavisi kesilmeli, 
K vitaminine bağımlı faktörler replase edilmeli, INR 
düzeltilmeli ve intravenöz K vitamini uygulanmalıdır 
(Kanıt düzeyi düşük/C, Güçlü Öneri/I). PCC (Prot-
rombin Kompleks Konsantresi) komplikasyonları 
daha az olabilir ve INR’yi TDP (Taze Dondurulmuş 
Plazma)’dan daha hızlı düzeltebilir (Kanıt düzeyi or-
ta/B, Orta derece öneri/IIa). rFVIIa tüm pıhtılaşma 
faktörlerinin yerini almaz ve INR düşürülebilse de, 
pıhtılaşma in vivo olarak sağlanamayabilir; bu ne-
denle rFVIIa, İSK’ da VKA ‘nın geri dönüşümü için 
rutin olarak önerilmemektedir (Kanıt düzeyi dü-
şük/C, Zayıf Öneri /III). 

2. Dabigatran, rivaroksaban veya apiksaban alan İSK 
hastalarında, FEIBA, diğer PCC’ler veya rFVIIa ile 
hasta bireyselinde tedavi düşünülebilir. En son dabi-
gatran, apiksaban veya rivaroksaban dozu 2 saat önce 
alınmışsa aktif kömür kullanılabilir. Dabigatran için 
hemodiyaliz düşünülebilir. 

3. Akut İSK hastalarında protamin sülfatın, heparinin 
etkisini tersine çevirdiği düşünülebilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf Öneri / Telkin). 

4. Antiplatelet kullanım öyküsü olan İSK hastalarında 
trombosit transfüzyonunun yararı belirsizdir (Kanıt 
düzeyi orta/B, Kabul edilebilir Öneri/IIb). 

5. rFVIIa koagülopatisi olmayan İSK hastalarında he-
matom büyümesini sınırlasa da, rFVIIa tromboem-
bolik riskte artışa neden olur ve seçilmemiş hastalar-
da belirgin klinik yararı yoktur. Bu nedenle, rFVIIa 
önerilmez (Kanıt düzeyi yüksek/A, Zayıf öneri/III). 

6. İSK hastaları, hastaneye yatış gününden itibaren ve-
nöz tromboemboli önlenmesi için aralıklı pnömatik 
kompresyona sahip olmalıdır (Kanıt düzeyi orta/B, 
Güçlü öneri/I).

7. Kanamanın durduğunun görüntülemelerle tespitin-
den sonra, başlangıçtan itibaren 1 ile 4 gün sonra 
hareket eksikliği olan hastalarda venöz tromboem-
bolizmin önlenmesi için düşük doz subkutan düşük 

İSK gelişimi sonrası erken nörolojik bozulma, semp-
tomlar ortaya çıkmasından itibaren saatlerce sürebilen 
aktif kanama ile ilişkilidir (19). Hematom genişlemesi, 
İSK’ da erken dönemde ortaya çıkma eğilimindedir, kötü 
fonksiyonel sonuçlar ile ölüm riskini artırmaktadır (3, 
18, 20-24). İSK başlangıcından sonraki 3 saat içinde be-
yin BT çekilen hastalarda, %28-38’inde ilk tespit edilen 
hematomun, kontrol tomografisinde üçte birinden fazla 
volüm artışı olduğu gözlenmektedir (3, 20). Bu şekilde, 
hematom büyümesi riski taşıyan hastaların belirlenme-
si aktif bir araştırma alanıdır. BT anjiyografi (BTA) ve 
kontrastlı BT, hematom içinde kontrast varlığına bağlı 
olarak, hematomda büyüme yüksek olan hastaları ta-
nımlayabilir, genellikle “leke bulgusu (spot sign)” olarak 
adlandırılır (25-29). Daha fazla sayıda kontrast noktası, 
hematom büyüme riskinin daha yüksek olduğunu gös-
terir (30, 31).

Altta yatan vasküler anormalliklerin erken teşhisi, 
ICH hastalarında hem klinik yönetimi hem de prognoz 
konusunda rehberlik edebilir. Altta yatan vasküler anor-
maliler için risk faktörleri; 65 yaş altı, kadın cinsiyet, si-
gara kullanmama, lober İSK, intravenriküler yayılım ol-
ması ve hastanın hipertansiyon veya koagülopati öykü-
sünün olmamasıdır (32, 33). MRG, MR anjiyografi, MR 
venografi, BT anjiyografi ve BT venografi gibi görüntüle-
me tetkikleri, arteriyovenöz malformasyonlar, tümörler, 
Moyamoya ve serebral ven trombozu dâhil olmak üzere 
kanamanın spesifik nedenlerinin belirlenmesinde kulla-
nılabilir (34-36). BT anjiyografi, vasküler anormalilerin 
tespitinde çok sık kullanılan, oldukça duyarlı ve spesifik 
bir yöntemdir (33, 37-39). Eğer klinik şüphe yüksekse 
veya noninvaziv çalışmalar altta yatan bir lezyonu dü-
şündürüyorsa, kateter anjiyografi düşünülebilir (40). İSK 
gelişen bir hastada vasküler anormallikleri düşündüren 
radyolojik kanıtlar şunlardır; subaraknoid kanama, ge-
nişlemiş damarlar veya hematom kenarı boyunca göz-
lenen kalsifikasyonlar, venöz drenaj yolu boyunca dural 
venöz sinüs veya kortikal ven içinde hiperattenüasyon 
(31), anormal hematom görünümü, ödemin varsayılan 
İSK süresi ile orantılı olmaması, nadir görülen kanama 
yeri ve beyindeki diğer anormal yapıların varlığı (kitle 
gibi). Lober kanama, 55 yaş altı olan ve hipertansiyon öy-
küsü olmayan hastalarda, kontrastsız BT dışında ek MRG 
görüntülemesi, ikincil bir İSK nedeninin belirlenmesin-
de yüksek oranda fayda sağlayabilir (41). Rutin nörolojik 
görüntülemede, kanama yeri, göreceli ödem hacmi veya 
anormal sinyaller serebral ven trombozunu gösteriyorsa, 
MR venografi veya BT venografi kullanılabilir.
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(Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa), ve 
fonksiyonel sonuçları iyileştirmek için etkili olabilir 
(Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri) . 

2. SKB 220 mmHg üzeri ile başvuran İSK hastalarında, 
intravenöz infüzyon ve sık kan basıncı takibi ile kan 
basıncının agresif olarak azaltılması düşünülebilir. 
(Kanıt düzeyi düşük/C, Kabul edilebilir öneri /
IIb),

Kanıt: Artmış kan basıncı, akut İSK’da; stres, ağrı, 
artmış intrakraniyel basınç (İKB) ve yüksek kan basın-
cında premorbid akut veya kalıcı yükselmeler gibi çeşitli 
faktörlerden dolayı çok yaygındır (51-53). Yüksek İKB, 
İSK sonrası daha fazla hematom büyümesi, nörolojik ge-
rileme, ölüm ve bağımlılık ile ilişkilidir (52, 54-56). İSK 
ile SKB ile U- veya J-şekilli ilişkilerin gösterildiği iske-
mik inme karşılaştırıldığında, sadece bir İSK çalışmasın-
da, düşük İKB değerlerinde (<140 mm Hg) kötü klinik 
sonuçlar gösterilmiştir (57, 58). İleri nörolojik görüntü-
leme ile yapılan gözlemsel çalışmalarda, BT’de belirgin 
iskemik penumbra gösterilmemiştir, BT’de görülen dü-
şük atenüasyon gösteren perihematomal rim, ekstravaze 
olan plazmaya ilişkilidir (59, 60).

Özellikle küçük ve orta İSK hastalarında, BT-perfüz-
yon kullanılarak yapılan randomize bir klinik çalışmada, 
İSK’ nın birkaç saat içinde <140 mmHg’lik bir SKB hede-
fi için, erken ve yoğun kan basıncı düşmesine bağlı peri-
hematomal bölgede serebral kan akımında klinik olarak 
anlamlı bir azalma tespit edilmedi (61). İSK’ nın başla-
masından sonraki 3 saat içinde ortalama 160 mmHg’lik 
bir SKB hedefine ulaşmak için, standart nikardipin bazlı 
kan basıncı düşürülmesi protokolü alan 211 hastanın kli-
nik kohort çalışmasında, en iyi klinik sonuçlar en düşük 
İKB değerine (<135 mmHg) sahip grupta görülmüştür 
(55).

İSK geçiren 80 hastaya 3 saat içerisinde intravenöz ni-
kardipin uygulanarak kan basıncının düşürüldüğü Akut 
Serebral Hemorajinin Antihipertansif Tedavisi (ATA-
CH) çalışmasında ve hasta popülasyonunun çoğunluğu-
nun Çinli hastalar tarafından oluşturulduğu, İSK’nın ilk 
6 saatindeki hastaların incelendiği Akut Serebral Kana-
mada Kan Basıncı Düşürülmesi (INTERACT1) çalışma-
sında İKB’ın 140 mmHg altına düşürülmesinin güvenli 
olduğunu tespit edildi (62-64).

Diğer Rehberlerin Önerileri

JKNS (2014)

1. Akut İSK geçiren hastalarda önerilen KB hedefleri 
aşağıda açıklanmıştır (Kanıt düzeyi düşük/III, Orta 
derece öneri/B),

molekül ağırlıklı heparin veya fraksiyone olmayan 
heparin düşünülebilir (Kanıt düzeyi orta/B, Kabul 
edilebilir öneri/IIb). 

8. Semptomatik DVT veya PE’li İSK hastalarında siste-
mik antikoagülasyon veya vena cava inferior filtresi 
yerleştirilmesi gerekebilir (Kanıt düzeyi düşük, Za-
yıf Öneri / Telkin). Bu iki seçenek arasındaki karar 
verilirken, kanama başlangıcı, kanama durumu, ka-
namanın nedeni ve genel hasta durumu gibi çeşitli 
faktörler dikkate alınmalıdır (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf Öneri / Telkin).

Kanıt: Altta yatan hemostatik anomaliler, İSK oluşu-
muna katkıda bulunabilir. Risk altındaki hastalar arasın-
da; oral antikoagülan ilaçlar (OAK), antitrombosit ajan-
lar, edinilmiş veya konjenital pıhtılaşma faktörü eksik-
likleri ve kalıtsal veya edinilmiş kalitatif veya kantitatif 
trombosit anomalileri olan hastalar bulunur (42). OAK 
kullanımı olan hastalar, son dekatta giderek yaşlanan ar-
tan antikoagülan ilaçların popülasyonda artan kullanımı 
da göz önüne alındığında, İSK hastalarının %12 ile %20’ 
sini oluşturmaktadır (43, 44). Varfarin gibi K vitamini 
antagonistleri (VKA) en sık reçete edilen OAK’dir, an-
cak laboratuvar izlemi gerektirmeyen ve pıhtılaşma ta-
rama testlerini uzatmayan yeni ajanlar dabigatran (45), 
rivaroksaban (46) ve apixaban giderek daha fazla kulla-
nılmaktadır (47). Bu yeni ajanların daha düşük risk ile 
ilişkili olduğu görülmektedir. İSK hastalarını değerlen-
diren sağlık çalışanlarının, hastaları ilk değerlendirme-
sinde antitrombotik ilaç kullanımı veya altta yatan bir 
koagülopatinin tespit edilmesi oldukça önemlidir, böy-
lece tedavi stratejisi planlarken uygun müdahalelerin ya-
pılması sağlanabilir (48). 

Bilinen bir pıhtılaşma faktörü eksikliği veya trom-
bosit fonksiyon bozukluğu olan hastalar için, genellikle 
hematoloji görüşü alınarak uygun faktör veya trombosit-
lerin değiştirilmesi gerekebilir (49). İntravenöz heparin 
infüzyonu verilen bir hastada spontan İSK meydana ge-
lirse, protamin sülfat, heparinin infüzyonunun kesilme-
sinden sonra geçen süreye göre ayarlanan 100 U heparin 
başına 1 mg’lık bir dozda (maksimum doz 50 mg) int-
ravenöz enjeksiyon ile verilebilir (75). Düşük moleküler 
ağırlıklı heparin alan hastalarda benzer dozlar kullanıla-
bilir; ancak, geri dönüşüm eksik olabilir (50).

■ KAN BASINCI REGÜLASYONU

Öneriler

1. Sistolik Kan Basıncı (SKB), 150 ve 220 mmHg ara-
sında olan ve akut kan basıncı regülasyonu tedavisine 
kontrendikasyon olmayan İSK hastaları için, SKB’nın 
140 mmHg’ye akut olarak düşürülmesi güvenlidir 
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çalışmalarında, terapötik soğutmanın, perihematomal 
ödemi azaltabileceği öne sürülmüştür (80-82). Ancak 
İSK hastalarında, hafif düzeyde hipotermi tedavisi ile il-
gili araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır (82).

Epilepsi ve Antiepileptik İlaçlar

Öneriler

1. Klinik nöbetler antiepileptik ilaçlarla tedavi edilmeli-
dir (Kanıt düzeyi yüksek/A, Güçlü öneri/I). 

2. EEG üzerinde elektrografik nöbet geçirdiği tespit 
edilen mental durum değişikliği olan hastalar antie-
pileptik ilaçlarla tedavi edilmelidir (Kanıt düzeyi dü-
şük/C, Güçlü Öneri /I). 

3. Beyin hasarı derecesi ile orantılı olmayan mental du-
rum kötüleşmesi olan İSK hastalarında sürekli EEG 
monitörizasyonu önerilir. (Kanıt düzeyi orta/B, 
Orta derece öneri /IIa). 

4. Profilaktik antiepileptik ilaç kullanımı önerilmemek-
tedir (Kanıt düzeyi orta/B, Zayıf öneri/III).

Kanıtlar: Erken dönem (1 hafta içinde) klinik nöbet-
lerin sıklığı %16’ dır ve çoğunlukla semptomların hemen 
başlangıcında veya hemen sonrasında meydana gelirler 
(83, 84).

İSK’ ların kortikal tutulumu erken klinik nöbetler 
için en önemli risk faktörüdür (83-85). Büyük tek mer-
kezli bir çalışmada, profilaktik antiepileptik ilaçlar, lober 
İSK’ dan sonra klinik nöbet sayısını önemli ölçüde azalt-
tığı gösterilmiştir (86). Ancak, prospektif ve popülas-
yona yönelik çalışmalarda, klinik nöbetler ile nörolojik 
sonuç veya mortalite arasında bir ilişki olmadığı göste-
rilmiştir (84, 85, 87-89). Bazı yayınlarda İSK hastalarının 
çoğu profilaktik antiepileptik tedavi almasına rağmen, 
kohortların %28 ile %31’inde elektrografik nöbetleri ol-
duğu bildirilmektedir (85-88). EEG üzerinde tespit edi-
len subklinik nöbetlerin klinik etkisi belirsizdir.

Çoğu çalışmada, İSK geçiren hastalarda profilaktik 
antiepileptik ilaç (özelikle fenitoin) kullanımının artmış 
mortalite ve morbidite ilişkili olduğunu düşündürmek-
tedir (89, 90). Ancak son zamanlarda yapılan bir çalış-
mada, İSK gelişiminden 5 gün sonra hayatta kalanlarda 
antiepileptik ilaçlar ile klinik hasta sonuçları arasında bir 
ilişki bulunamamıştır (91, 92). Valproik asit ile yapılan 
1 aylık profilaktik tedavinin randomize çalışmasında, 1 
yıllık takiplerde (nöbet grubunda %19.5, plasebo gru-
bunda %22.2; p=0.8) nöbet sıklığında azalma görülme-
miştir (92). Bu nedenle, profilaktik antikonvülsan ilaçla-
rın faydalı olduğu gösterilememiştir.

a) SKB 200 mmHg veya OAB 150 mmHg üzerinde 
ise, devamlı intravenöz ilaç infüzyonu ile agresif 
kan basıncını azaltılması ve her 5 dakikada bir sık   
kan basıncı takibi.

b) SKB 180 mmHg veya OAB 130 mmHg üzerinde 
ise ve İKB yükselme olasılığı varsa, aralıklı veya 
devamlı intravenöz infüzyon ile İKB ve KB takibi. 

c) SKB 180 mmHg veya OAB 130 mmHg ise ve İKB 
yüksekliği bulgusu yoksa, aralıklı veya devamlı 
intravenöz infüzyon (KB için 160 / 90 mmHg ve 
OAB için 110 mmHg) ile orta dereceli bir azalma 
düşünülür ve hastanın klinik olarak her 15 daki-
kada bir yeniden muayenesi önerilir. 

2. Akut İSK geçiren hastalarında, SKB 150 ila 220 
mmHg arasında ölçüldüğünde, SKB 1 saat içinde 
güvenli bir şekilde 140 mmHg’ye indirilebilir (Kanıt 
düzeyi yüksek/Ib, Güçlü öneri/A).

Genel Hasta Takibi ve Hemşirelik Bakımı

Öneri

1. ICH hastalarının ilk başvuru sonrası takibi ve yöneti-
mi, bu alanda uzman hemşire ve hekimler tarafından, 
yoğun bakım ünitesinde veya özel inme ünitesinde 
yapılmalıdır. (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I) 

Glikoz Yönetimi

Öneri

1. Glikoz değerleri mutlaka takip edilmelidir. Normog-
lisemi önerilir (65-69,76-79) (Kanıt düzeyi düşük/C, 
Güçlü Öneri /I).

Ateş Yönetimi

Öneri

1. İSK geçiren hastalarda ateş düşürülmesi için tedavi 
akılcıdır. (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf Öneri).

Kanıt: Ateş yüksekliğinin, beyin hasarı deneysel mo-
dellerinde sonucu kötüleştirdiği gösterilmiştir (75,76). 
İSK sonrası, özellikle intraventriküler kanaması olan 
hastalarda ateş sık olarak görülmektedir. Hastane ya-
tışı sonrası ilk 72 saatte hayatta kalan hastalarda, “ateş 
süresi”, hastaların klinik sonuçları ile ilişkilidir ve bu 
hastalarda bağımsız prognostik faktör gibi görünmek-
tedir (77). Ateş, kanamanın artışı ile ilişkili olabilir, an-
cak neden-sonuç ilişkisi belirsizdir (78). Bu veriler, İSK 
hastalarında ateş tedavisi için bir gerekçe oluşturmasına 
rağmen, normoterminin hastaların sonuçlarına faydalı 
olduğu açıkça gösterilmemiştir (74,79). Hayvan ve insan 
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2. GCS skoru 8 ve altında olan, klinik olarak transten-
toryal herniasyon gözlenen hastalar veya radyoloji-
sinde anlamlı düzeyde IVH/ hidrosefali olan hastalar, 
intrakraniyal basınç (İKB) takip ve tedavisi için dü-
şünülebilir. Serebral otoregülasyon sağlanması için, 
serebral perfüzyon basıncının (SPB) 50-70 mmHg 
değerleri arasında tutulması akılcı olabilir. (Kanıt 
düzeyi düşük/C, Kabul edilebilir öneri/IIb).

3. İSK’ da intrakraniyal basınç artışının tedavisinde 
kortikosteroidler uygulanmamalıdır (Kanıt düzeyi 
yüksek, Güçlü öneri).

Kanıt: İSK geçiren hastalarda kafa içi basınç yüksek-
liğinin sıklığı ve tedavisi ile ilgili veriler kısıtlıdır (95-98). 
İSK geçiren 243 hasta ile yapılan bir kohort çalışmasın-
da, İKB monitörizasyonu yapılan 57 hastanın 40’ında 
(%70) en az 40’ında (% 70) en az 1 kez intrakraniyal hi-
pertansiyon (ICP> 20 mmHg olarak tanımlanır) döne-
mi görülmüştür (98). İntraventriküler kanama (İVK) ve 
İSK’ sı 30 mm3’ ten az olan 100 hastada intraventriküler 
tromboliz üzerine yapılan randomize bir çalışmada, 14 
hastada ventriküler kateter takılması sırasında ICP 20 
mmHg üzerinde olduğu gözlenmiştir (97). Genel olarak 
bu hastalarda, izleme ve ventriküler drenaj sırasında İKB 
yüksekliği sık olarak görülmedi. İSK geçiren bazı hasta-
larda diferansiyel basınç gradyanları için kanıtlar vardır, 
yani İKB kanama ve çevresindeki bölgede yükselebilir, 
ancak uzak bölgelerde basınç artışı görülmeyebilir (99). 
Çünkü İKB artışının sık rastlanılan nedenleri İVK son-
rası gelişen hidrosefali veya kanamanın kitle etkisi (veya 
çevresindeki ödem) dir. Küçük kanamalı ve sınırlı İVK’sı 
olan hastalar genellikle İKB düşürmek için tedavi gerek-
tirmez. İKB artışı, genç hastalarda ve supratentoryal İSK’ 
sı olan hastalarda daha yaygın olabilir (98). Hidrosefali, 
akut İSK’ da kötü klinik sonuçlar ile ilişkilidir (100-102). 
Takip verileri olan 902 hastanın değerlendirildiği Ulus-
lararası İntraserebral Cerrahi (STICH) randomize çalış-
masında, hastaların 377’sinde İVK görülmüş ve bunların 
208’inde hidrosefali (tüm hastaların %23’ü, İVK geçi-
renlerin %55’i) tespit edilmiştir. 

İKB, beyin parankimine veya ventriküllere yerleşti-
rilen cihazlar ile ölçülür. Fiber optik teknolojisi her iki 
cihazda da kullanılabilir. Lateral ventriküle yerleştirilen 
bir ventriküler kateter (VK), beyin omurilik sıvısının 
(BOS) drenajına izin verir, bu da İKB’ yi azaltmaya yar-
dımcı olabilir. Beyin parankimine yerleştirilen paranki-
mal kateter ile BOS drenajının sağlanamasa da, İKB izle-
mi yapılabilir. İKB monitörleriyle ilişkili riskler arasında 
enfeksiyon ve intrakraniyel kanama bulunur. VK’ lerin 
kanama veya enfeksiyon riskinin, parankimal kateterlere 
göre daha yüksek olduğu düşünülse de, bu oranlara iliş-
kin veriler, İSK hastalarından değil, travmatik beyin ya-

Mental durum değişikliği olan hastalarda klinik veya 
elektrografik nöbetler, antiepileptik ilaçlarla tedavi edil-
melidir. Beyin hasarı derecesine göre orantısız olan men-
tal durum kötüleşmesi olan İSK hastalarında devamlı 
EEG monitörizasyonu düşünülmelidir.

Epilepsi, İSK geçiren genç hastalarda (18-50 yaş) %10 
oranında görülür. İnme sonrası epilepsi riski yaşlı has-
talarda daha az olabilir. Epilepsi için risk faktörleri ara-
sında; inme şiddeti, kortikal yerleşimli kanama odağı ve 
ilk nöbetin geç dönemde ortaya çıkması yer alır (93, 94). 
Antiepileptik ilaçların erken kullanımının lezyonla iliş-
kili epilepsiyi önleyeceğini gösteren veri yoktur. 

Diğer Rehberlerin Önerileri

JKNS (2014)

1. Klinik nöbetler, uygun antiepileptik ilaçlarla tedavi 
edilmelidir (Kanıt düzeyi yüksek/Ib, Güçlü öne-
ri/A).

2. Hastanın mental durumu, beyin hasarı derecesi ile 
orantılı olmaksızın gerilemesi durumunda, elekt-
rografik nöbet olasılığını dışlamak için EEG izleme-
si (sürekli EEG, tercihen) gereklidir. EEG üzerinde 
elektrografik nöbet geçirdiği tespit edilen hastalar, 
antiepileptik ilaçlarla tedavi edilmelidir (Kanıt düze-
yi düşük/III, Güçlü öneri/B).

3. Antiepileptik ilaçların profilaktik kullanımı, nöbet 
riski ve antiepileptik ilaçların potansiyel zararlı etki-
lerine bağlı olarak kişiselleştirilmelidir. Tüm hastalar-
da nöbet riski düşünülmeden antiepileptik ilaçların 
kullanılması önerilmemektedir (Kanıt düzeyi orta/
IIa, Orta derece öneri/B).

Tıbbi Komplikasyonların Yönetimi: 

Öneriler

1. Tüm hastalarda pnömoni riskini azaltmak için oral 
alıma başlanmadan önce disfaji için bir tarama uygu-
lama uygulanmalıdır (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri). 

2. İSK sonrası, miyokard iskemisi veya infarktüs araştı-
rılması için, elektrokardiyogram ve kardiyak enzim-
ler ile sistematik tarama yapılması akılcıdır. (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf Öneri / Telkin).

İntrakraniyal Basınç Takip ve Tedavisi

Öneriler

1. Bilinç gerilemesi olan ve hidrosefali tespit edilen has-
talarda ventriküler drenaj uygulaması akılcıdır. (Ka-
nıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa). 
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Diğer Rehberlerin Önerileri

JKNS (2014)

1. Akut İSK geçiren hastaların yoğun bakım ünitesinde 
İKB ve KB’ nın takibi ve olası mekanik ventilasyon 
veya entübasyon ihtiyacı için tedavi edilmesi önerilir 
(Kanıt düzeyi düşük/III, Orta derece öneri/B).

2. GCS, skoru 8 ve altında olan, klinik transtentoryal 
herniasyon bulgusu olan hastalar veya önemli İVK 
veya hidrosefali olan hastalar İKB takibi ve tedavisi 
için düşünülmelidir (Kanıt düzeyi düşük/III, Orta 
derece öneri/B).

3. Bilinç düzeyi düşük olan hastalarda hidrosefali teda-
visi için ventriküler drenaj akılcıdır (Kanıt düzeyi 
düşük/III, Orta derece öneri/B).

4. Yüksek İKB’ yi kontrol etmek için kademeli bir tedavi 
düşünülmelidir. Hastanın başı yaklaşık 30 ° yükseltil-
melidir. Ağrı ve / veya stabil olmayan durumda olan 
hastalarda analjezik ve / veya yatıştırıcıların sınırlı 
kullanımı düşünülebilir (Kanıt düzeyi düşük/IV, 
Zayıf Öneri /C).

5. Daha agresif İKB kontrolü için, mannitol ve hiperto-
nik salin solüsyonu, nöromüsküler blokaj, hiperven-
tilasyon veya terapötik hipotermi kullanımı denene-
bilir (Kanıt düzeyi düşük/IV, Zayıf Öneri /C).

■ İNTRAVENTRİKÜLER KANAMA (İVK)

Öneriler

1. İVK’de rtPA’nın intraventriküler uygulaması oldukça 
düşük bir komplikasyon oranına sahip gibi görünse 
de, bu tedavinin etkinliği ve güvenliği belirsizdir (Ka-
nıt düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb). 

2. İVK’nın tedavisinde, endoskopik tedavinin etkinliği 
belirsizdir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri). 

Kanıt: İVK, spontan İSK geçiren hastaların yaklaşık 
%45’inde görülür ve kötü klinik sonuçlarla ilişkili bağım-
sız bir risk faktördür (113-115) . İSK ile ilişkili İVK’ nin 
değerlendirildiği 13 çalışma incelendiğinde, ölüm ris-
kinin İVK olmayan hastalarda %20 olduğu görülürken, 
İVK görülen hastalarda bu oran %51’ lere çıkmaktadır 
(116). İVK primer ortaya çıkabildiği gibi, ventriküllere 
yakın bölgelerin yayılımı sonucu sekonder olarak da or-
taya çıkabilmektedir. Çoğu İVK sekonder olarak gelişir 
ve bazal gangliyonlar / talamusu içeren hipertansif kana-
malarla ilişkilidir (114, 117). Bir VK’nin yerleştirilmesi 
teorik olarak kan ve BOS’ un ventriküllerden drenajına 
yardımcı olması beklenirken, sadece VK kullanımı ka-
teter açıklığının korunmasındaki güçlükler ve intravent-

ralanması veya anevrizmal subaraknoid kanaması olan 
hastalardan elde edilmektedir. 108 intraparenkimal ci-
hazın yerleştirildiği bir çalışmada enfeksiyon oranı %2.9 
ve intrakraniyal kanama oranı %2.1 (koagülopatili has-
talarda %15.3) olarak tespit edilmiştir (103). İntravent-
riküler tromboliz çalışmasının plasebo kolunda yer alan 
22 hastanın (%9) ikisinde ventrikülit gelişmiştir, ancak 
bu hastalarda enfeksiyon riskini artıran multipl intra-
tekal enjeksiyonlar uygulanmasıdır (97). İntrakraniyel 
basınç monitörizasyonu için bir uygulama yapılmadan 
önce hastanın pıhtılaşma durumu değerlendirilmelidir. 
Antitrombolitik ajan kullanım öyküsü, işlemden önce 
trombosit transfüzyonunu gerektirebilirken, warfarin 
kullanımı olan hastalarda, işlem öncesi koagülopatinin 
düzeltilmesi gerekebilir. VK veya parankimal kateter ci-
hazı kullanılması konusunda karar verirken, hidrosefali 
veya artmış İKB tedavisi amacıyla BOS drenajına gerek 
olup olmadığına bakılmalıdır. 

İSK geçiren hastalarda, İKB’ nin takip ve tedavi endi-
kasyonlarıyla ilgili sınırlı veriler nedeniyle, artmış İKB’ 
nin yönetim prensipleri genellikle travmatik beyin hasarı 
için geçerli olanlardan genelleştirilir; Kılavuzlarda, GKS 
3 ve 8 arasında olan hastalarda, otoregülasyonun sağlan-
ması amacıyla İKB’ın 20 mmHg altında ve SPB’ nın 50 
ile 70 mmHg değerleri arasında tutulması önerilmekte-
dir (104-106). 

Artmış İKB tedavi yöntemleri de, genellikle travma-
tik beyin yaralanması kılavuzları baz alınarak belirlenir. 
Temel prensipler arasında, yatağın baş kısmının 30 °’ye 
yükseltilmesi, hafif sedasyon kullanımı ve servikal da-
marları daraltabilecek endotrakeal tüp bağlarından ka-
çınma yer alır (107). Akut İKB yükselmelerinde manni-
tol veya hipertonik salin kullanılabilir, hipertonik salin 
daha etkili olabilir (108). Hidrosefali veya ventriküler 
tuzalanmasına bağlı BOS çıkım yolu obtrüksiyonu olan 
hastalarda BOS drenajı düşünülmelidir. Hematomun 
boşaltılması ve dekompresif kraniotomi (DK), İKB ar-
tışının tedavisi için seçeneklerdir. Salvaj terapiler arasın-
da barbitürat koması veya hafif hipotermi bulunabilir. 
Tedavide kortikosteroidler kullanılmamalıdır, çünkü 
bunlar İSK’ da etkili değildir ve hatta komplikasyonları 
artırırlar (109).

Küçük vaka serili çalışmalarda, İSK’lı hastalarda be-
yin doku oksijeni ve serebral mikrodiyaliz monitörizas-
yonunun kullanımı tanımlanmıştır (110-112). Az sayıda 
hasta ve sınırlı verileri nedeniyle, şu anda bu teknolojile-
rin kullanımı ile ilgili herhangi bir öneri yapılamamak-
tadır. 
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VK süresi tespit edilmiştir. rtPA uygulanan hastaların 
9’unda (%12) ve plasebo grupta 1 hastada (%5; p=0.33) 
semptomatik tekrar kanama gözlenmiştir. Plasebo hasta 
grubunun %14’ ünde ve rtPA uygulanan hasta grubunun 
%6’ sında kalıcı şant gereksinimi olduğu gösterilmiştir 
(p=0.27). Ortalama 30 günlük modifiye Rankin skala 
skoru her iki grupta 5, mortalite %19 bulunmuştur ve 
plasebo grup ile rtPA uygulanan grup arasında anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Faz 3 randomize CLEAR III ça-
lışması hâlen devam etmektedir.

Son dönemde İVK gelişen hastalarda endoskopik 
kanama boşaltılması ve ventrikülostomi gibi alternatif 
uygulamalar rapor edilmektedir (132-135). İSK sonrası 
gelişen sekonder İVK hastalarında, İVK’ nın endosko-
pik olarak boşaltılarak tedavi edildiği 48 hasta ile, daha 
önceden sadece VK uygulanarak tedavi edilen 48 hasta 
karşılaştırıldığında, ilk grupta kalıcı BOS diversiyonu ih-
tiyacı %17 iken, 2. grupta %50 olarak bulunmuştur. Mo-
difiye Rankin ölçeğindeki sonuçların da benzer olduğu 
gözlenmiştir. Primer İSK sonrası gelişen İVK hastaların-
da, VK uygulanarak tedavi edilen hastalar ile kanamanın 
endoskopik olarak boşaltıldığı hasta gruplarını karşılaş-
tıran iki randomize çalışma bildirilmiştir. Çalışmaların 
birinde, her iki tedavi grubunda da ürokinaz kullanıl-
mıştır (135). VK ile tedavi edilen 44 hasta ile endoskopi 
ile tedavi edilen 46 hasta karşılaştırıldığında, hasta grup-
ları arasında mortalitenin önemli ölçüde farklı olmadığı 
gözlenmiştir. Başka bir çalışma da, endoskopi ile 2. ayda 
GKS skorlarında iyileşme olduğu sonucunu bildirmiştir 
ancak bu çalışmada kalıcı BOS diversiyon oranı bildiril-
memiştir. İVK için bildirilen diğer yönetim stratejileri 
arasında, erken ventriküloperitoneal şant, endoskopik 
üçüncü ventrikülostomi veya lomber drenaj yer alır 
(136, 137). İVK gelişimi sonrası VK yerleştirilmesi ile 
birlikte lomber drenaj uygulanan 16 hasta ile, tek başı-
na VK yerleştirilerek tedavi edilen 39 kontrol hastasının 
karşılaştırıldığı bir çalışmada, VK ile birlikte lomber dre-
naj uygulanılarak tedavi edilen hasta grubunun ortalama 
BOS drenaj süresi daha uzun bulunmuş olsa da, kalıcı 
BOS diversiyon gereksinimlerinin daha düşük olduğu 
tespit edilmiştir (97).

■ İSK’NIN CERRAHİ TEDAVİSİ

Öneriler

1. Nörolojik olarak kötüleşen veya beyinsapı kompres-
yonu ve/veya ventriküler obsrüksiyon nedeniyle hid-
rosefali gelişen serebellar kanaması olan hastalarda, 
kanamanın en kısa zamanda cerrahi olarak boşaltıl-
ması önerilir. (Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I). 
Bu hastalarda kanamanın cerrahi olarak boşaltılması 
yerine, ilk tedavi olarak ventriküler drenaj uygulan-
ması önerilmemektedir (Kanıt düzeyi düşük/C, Za-
yıf Öneri /III).

riküler kanın yavaş drenajı nedeniyle beklenilen etkiyi 
sağlayamayabilir (101). Bu nedenle, İVK gelişmesi du-
rumunda VK yerleştirilmesine ek olarak trombolitik 
ajanların kullanımı ile ilgili son dönemde çalışmalar ya-
pılmaktadır. 

Hayvan deneyleri ve klinik serilerinin incelendiği ça-
lışmalarda, ürokinaz, streptokinaz ve rekombinant doku 
tipi plazminojen aktivatör (rtPA) dâhil olmak üzere fib-
rinolitik ajanların, İVK gelişen hastalarda intraventrikü-
ler olarak uygulanmasının kan klirensini ve pıhtı lizisi-
ni hızlandırarak morbidite ve mortaliteyi azaltabileceği 
bildirilmiştir (118-126). Ventriküler ürokinaz ile tedavi 
edilen primer İSK gelişen hastaların %88’ inin primer 
İVK olduğu gözlenen bir retrospekif bir çalışmada, mor-
talite %50 (21 hasta) ve ventrikülit %26 (11 hasta) ora-
nında gözlendi. İntraventriküler rtPA ile tedavi edilen 48 
İVK hastası (% 40’ı İSK nedeniyle gelişen) ile sadece VK 
ile tedavi edilen 49 kontrol hastası karşılaştırıldı (119). 
rtPA ile tedavi edilen grupta, mortalite %30’dan %10’a 
düşerken, rtPA grubundaki 2 hastada ventrikülit tespit 
edilmiştir. Küçük bir prospektif çalışmada, İVK gelişen 
ve İSK hacmi 30 mm3 altında olan 16 hasta, sadece VK 
yerleştirilen veya VK yerleştirilen ve ürokinaz uygulanan 
hastalar olarak randomize edilmiştir. 214 İVK klerensi-
nin ürokinaz ile tedavi edilen grupta daha hızlı olduğu 
görülmüştür. Mortalite oranlarının 6 aylık takiplerde VK 
yerleştirilen ve ürokinaz uygulanan grupta %14 ve sade-
ce VK yerleştirilen grupta %44 olduğu gözlenmiştir (p = 
0.22), ancak kalıcı şant ihtiyacı veya ventrikülit gelişimi 
açısından hasta grupları arasında anlamlı fark tespit edil-
memiştir. + randomize çalışma ve 8 gözlem çalışmasının 
derlendiği bir meta-analizde, sadece VK ile tedavi edilen 
(n = 149) ve VK ile birlikte fibrinolizis uygulanan (n = 
167 hastalar karşılaştırıldığında, mortalite oranının %47’ 
den %23’ e düştüğü gözlenmiştir (OR, 0.32; %95 CI, 0.19 
- 0.52) 209 Sadece intraventriküler fibrinolitik ajanlar ve 
sadece VK yerleştirilmesi ile tedavi edilen hasta grupları 
arasında komplikasyonlar veya kalıcı şant gereksinimi 
açısından fark tespit edilmemiştir. rtPA ile yapılan ça-
lışmalarda, her 8 veya 12 saatte bir, 1 ile 4 mg arasında 
değişen çeşitli doz rejimleri uygulanmıştır (97, 127-130). 

İntraventriküler fibrinolizis ile ilgili bugüne kadarki 
en büyük çalışma CLEAR-IVH çalışmasıdır (Pıhtı Lizisi: 
İVK’nın Hızlandırılmış Çözünürlüğünün Değerlendi-
rilmesi) (129-131). CLEAR-IVH, 30 mm3 altı hacimler-
de İSK geçiren hastalarda, İVK gelişen 100 hastayı (22 
plasebo, 78 rtPA) içermiştir (131). Genel olarak, rtPA 
uygulanan hastaların 3’ ünde (%4), plasebo hasta gru-
bunun ise 2’ sinde (%9) hastada bakteriyel ventrikülit 
görülmüştür. rtPA ile tedavi edilen hastalarda, anlam-
lı olarak daha düşük kafa içi basınç düzeyleri, daha az 
VK değiştirilme ihtiyacı ve anlamlı derecede daha kısa 
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Supratentoriyel Kanamalarda Kraniyotomi 

Önceki çalışmalardan elde edilen net olmayan veri-
lere dayanarak, nöroşirürjiyen açısından tedavi kararı 
konusunda belirsizliklerin olduğu durumdaki hastalarda 
supratentoryel kanama için, erken cerrahinin, konserva-
tif tedavi ile karşılaştırıldığında mortaliteyi azaltıp azalt-
madığını ve nörolojik sonuçları iyileştirip iyileştirmedi-
ğini belirlemek için STICH çalışması yapılmıştır (147). 
Bu çalışmada, 27 ülkedeki 83 merkezden 1033 hasta 
erken cerrahi (ilk 24 saat) ve konservatif tedavi olarak 
iki gruba randomize edilmiştir. Çalışmada birincil sonla-
nım noktası olarak 6 aylık sürede 8 puanlık genişletilmiş 
Glasgow Sonuç Ölçeği skoru olumlu bir sonuç olarak 
kullanılmıştır. Cerrahi gruptaki hastaların %26’ sında 
olumlu sonuçlar gözlenirken, konservatif tedavi grubun-
da bu oran %24 olarak bulunmuştur. STICH çalışmasın-
da, tedavi grupları arasında mortalite veya fonksiyonel 
sonuç açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 
edilememiştir. Konservatif tedavi grubundaki hastala-
rın, çalışma sırasında %26’sı daha sonrasında ameliyat 
edilmiştir. Alt grup analizlerinde, kortikal yüzeye 1 cm 
yakınlıkta ve lober kanaması olan hastaların ameliyattan 
yarar sağlayabileceğini düşündürmektedir. Ek alt grup 
analizinde, koma tablosunda başvuran hastalarda (GCS 
skoru 8 ve altı) kötü klinik sonuç riskinin arttığı göste-
rilmiştir. Bu gözlemlere dayanarak, STICH II çalışması 
gerçekleştirilmiştir.

STICH II çalışması, erken cerrahinin kortikal yüzeye 
1 cm yakınlıkta, İVK olmayan ve 10 ile 100 mm3 hacimli 
yüzeyel lober kanaması olan, bilinci açık hastalar için ya-
rarlı olup olmayacağını incelemiştir. 27 ülkeden 78 mer-
kez çalışmaya katılmıştır. Çalışmada hastalar. erken cer-
rahi (randomizasyon sonrası 12 saat içinde) ile birlikte 
medikal tedavi ve sadece tıbbi tedavi uygulanan hastalar 
olarak randomize edilmiştir. Birincil sonuç, genişletilmiş 
Glasgow Sonuç Ölçeği skorlarının prognoza dayalı ikiye 
ayrılmıştır (olumlu ya da olumsuz). Erken cerrahi gru-
bundaki hastaların %41’inde, diğer gruptaki hastalarda 
%38’ inde olumlu sonuçlar gözlenmiştir, ancak bu fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (148).

Sadece kötü prognozu olan hastaları (STICH’ de kul-
lanılan spesifik bir denklemle tanımlandığı gibi) içeren 
bir alt grup analizinde, bu hastaların erken cerrahi ile 
olumlu bir sonuç alma olasılığının daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir; ancak, iyi prognozlu hastalar için erken 
cerrahinin bir avantajı görülmemiştir. Medikal tedavi-
ye randomize edilen hastaların %21’i, hastanın nörolo-
jik kötüleşmesi nedeniyle cerrahi gruba değiştirilmiştir. 
STICH II yazarları, 3366 hasta üzerinde rapor edilen 
cerrahi çalışmaların güncellenmiş bir meta-analizini de 
gerçekleştirmiştir (140). Tüm hastalar düşünüldüğünde, 

2. Supratentoryal İSK geçiren hastaların çoğunda cer-
rahinin yararı kesin olarak belirlenememiştir (Kanıt 
düzeyi düşük/C, Kabul edilebilir öneri/IIb). Özel 
istisnalar ve potansiyel alt grup düşünceleri aşağıda 3 
ila 6 numaralı önerilerde özetlenmiştir.

3. Erken hematom boşaltılması prensibi, hastalar kötü-
leştiğinde hematomun boşaltılması prensibine kıyas-
la, açıkça daha yararlı değildir (Kanıt düzeyi orta, 
Zayıf öneri). Yüzeye 1cm ya da daha yakın ve 30cc 
ve üzerindeki lobar hematomlarda, standard krani-
otomi ile hematom boşaltılması düşünülebilir (orta 
derece kanıt/B, Kabul edilebilir öneri/B). 

4. Nörolojik olarak kötüleşen hastalarda supratentoryal 
hematomun boşaltılması, hayat kurtarıcı bir önlem 
olarak düşünülebilir (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf 
Öneri). 

5. Hematom boşaltılması ile birlikte olsun veya olmasın 
uygulanan DC, komadaki hastalarda, belirgin orta 
hat şifti olan büyük hematomlarda veya medikal te-
daviye dirençli İKB yüksekliği görülen supratentor-
yal İSK hastalarında mortaliteyi azaltabilir (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf Öneri / Telkin). 

6. Trombolitik kullanılarak veya kullanılmadan, stere-
otaktik veya endoskopik aspirasyon ile minimal in-
vaziv kanamanın boşaltılmasının etkinliği belirsizdir 
(Kanıt düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

Kanıt: Spontan İSK geçiren hastaların çoğunda cer-
rahinin rolü tartışmalıdır. Hematomun boşaltılması için 
teorik gerekçe, herniasyonun önlenmesi, İKB’ nin azal-
tılması ve hematomun çevre doku üzerindeki kitle etkisi 
ve kan ürünlerinin hücresel toksisitesi gibi patofizyolojik 
etkilerinin azaltılmasıdır. Cerrahiyi konservatif tedaviy-
le karşılaştıran randomize çalışmalar, cerrahi müdahale 
için belirgin bir yarar gösterememiştir. Dahası, bu çalış-
maların sonuçlarının genele uygulanması sorgulanabilir, 
çünkü herniasyon riski altında olan hastalar muhteme-
len dışlanmıştır ve bu konuda yapılan en geniş kapsamlı, 
en son yapılan çalışmalarda konservatif tedaviden cerra-
hi tedavi grubuna yüksek oranda hasta geçişi görülmüş-
tür. Son kılavuzlardan bu yana, İSK geçiren hastalarda, 
cerrahi tedavi ile konservatif tedaviyi karşılaştıran 2 
prospektif randomize çalışma ve 3 meta-analiz tamam-
lanmıştır (138-141). Diğer bazı çalışmalarda kraniyoto-
mi ile minimal invaziv yaklaşımlar karşılaştırılmıştır. Ek 
olarak, yakın zamanda yapılan retrospektif çalışmalar, 
İSK sonrası gelişen İKB yüksekliklerinde kraniyektomi 
için yeni bir rol önermiştir (142-146). Mevcut öneriler, 
travma, anevrizma ve arteriyovenöz malformasyon gibi 
altta yatan yapısal lezyonların neden olduğu intrakranial 
kanamalar için geçerli değildir, çünkü bu hastalar tarif 
edilen İSK cerrahisi çalışmalarına dâhil edilmemiştir.
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venli olabileceği ve klinik sonuçları iyileştirebileceği öne 
sürülmüştür (154).

İSK’ nın Minimal İnvaziv Cerrahi ile Boşaltılması

Son zamanlarda yapılan bazı randomize çalışmalar 
minimal invaziv aspirasyonu standart kraniyotomi ile 
karşılaştırmış ve minimal invaziv yaklaşımlarla daha iyi 
sonuçlar ortaya koymuştur (139, 143, 155-158). 

12 klinik çalışmanın incelendiği bir meta-analiz, mi-
nimal invaziv yaklaşımların kraniyotomiye göre daha 
üstün olduğunu öne sürmüştür, ancak bu analizle me-
todolojik konular ile ilgili eksiklikler olduğu düşünül-
müştür (141, 159). Yakın zamanda yapılan 465 hastanın 
incelendiği randomize bir çalışmada, bazal gangliyon 
kanamalarının (25-40 mm3) iğne aspirasyonu uygulama-
sı sadece medikal tedavi ile karşılaştırıldı. Mortalite üze-
rinde anlamlı bir etkisi olmamasına rağmen, aspirasyon 
grubunda 3 aylık nörolojik sonuçların daha iyi olduğu 
gözlenmiştir (139). Minimal İnvaziv Cerrahi ve Rekom-
binant Doku Tipi Plazminojen Aktivatörü İSK Boşaltıl-
ması Çalışması II (MISTIE II), minimal invaziv cerrahi 
ile birlikte rtPA uygulanmasının güvenliğini araştırmayı 
amaçlamıştır. Bu çalışmada medikal tedavi uygulanan 
39 hasta ile cerrahi uygulanan 79 hasta karşılaştırılmış 
ve hematom boşaltılması uygulanan grupta daha iyi kli-
nik sonuçlara eğilim ile perihematomal ödemde önemli 
bir azalma olduğu gösterilmiştir (143). Minimal invaziv 
hematom boşaltılmasının (MISTIE III) randomize faz 3 
klinik çalışması hâlen devam etmektedir.

Ameliyat Zamanlaması

İSK için cerrahi zamanlama tartışmalıdır. Şimdiye 
kadar yapılan randomize prospektif çalışmalarda, semp-
tomlar başladıktan sonra 4 ile 96 saat arasında değişen 
geniş bir cerrahi zaman aralığı rapor edilmiştir (138, 147, 
160, 161). STICH II’deki hastaların alt grup analizlerin-
de, 21 saat içerisinde ameliyat edilen hastalar için daha 
iyi sonuca klinik sonuçlara eğilim olduğu gösterilmiştir. 
İSK’ ların incelendiği 8 cerrahi çalışmada yer alan 2186 
hastanın meta-analizinde, kanama sonrası 8 saat içinde 
uygulanan cerrahinin klinik sonuçları iyileştirdiği göz-
lenmiştir (162). 24 hastanın incelendiği bir çalışmada, 
çok erken kraniyotomi (4 saat içerisinde), tekrar kanama 
riski ile ilişkili bulunmuştur (163).

Diğer Rehberlerin Önerileri

JKNS (2014)

1. Hematomun kitle etkisine bağlı bilinç gerilemesi du-
rumunda, erken kraniyotomi düşünülebilir (Kanıt 
düzeyi düşük/IV, Zayıf Öneri/C).

cerrahi için önemli bir avantaj gösterilmiştir, ancak ve-
rilerde anlamlı bir heterojenite mevcut olduğu gözlen-
miştir. Bu nedenle, erken hematom boşaltılmasının iki 
büyük randomize çalışmada yararlı olduğu gösterile-
memiştir, ancak hastaların cerrahi müdahale için yük-
sek çaprazlama oranları, hasta dâhil edilme kriterlerinin 
oldukça kısıtlı olması ve STICH ile STICH II’nin erken 
cerrahiye odaklanması, supratentoryal İSK geçiren has-
talarda bazı alt grupların cerrahiden yarar görebileceği 
konusuna açıklık getirememiştir. 

Posterior Fossa Kanamalarında Kraniyotomi

Posterior fossanın dar yapısı nedeniyle, obstrüktif 
hidrosefali veya beyinsapı üzerindeki lokal kitle etkisine 
neden olan serebellar kanamalarda, hızla nörolojik bo-
zulmalar meydana gelebilir. Birkaç randomize olmayan 
çalışmada, 3 cm üzeri serebellar kanaması olan hastala-
rın ve beyin sapı kompresyonu veya hidrosefali ile ilişkili 
serebellar kanamaları olan hastalarda, cerrahi dekom-
presyon ile daha iyi klinik sonuçlar elde edilebileceği 
gösterilmiştir (149-152). İKB’ı, hematom boşaltılması 
dışındaki, sadece VK yerleştirilmesi gibi yollarla kontrol 
etmeye çalışmak tavsiye edilmemektedir ve özellikle sis-
ternlerde kompresyon görülen hastalarda gerçekten za-
rarlı olabileceği için önerilmemektedir (151). Serebellar 
kanamanın aksine, beyinsapı kanamalarının boşaltılma-
sı birçok durumda zararlı olabilir. 

İSK’ da Kraniotomi

İSK geçiren hastalarda, DC’ nin klinik sonuçları iyi-
leştirme potansiyeli iyi araştırılmamıştır. İlk STICH ça-
lışmasının sonuçlarına dayanarak, birkaç yazar, İSK ile 
ilişkili yüksek İKB ve kitle etkisi olan seçilmiş hastalar 
için, dekompressif kraniotomi (DK) uygulanması son-
rası klinik sonuçların iyileştirilebileceğini öne sürmüş-
tür (144, 146, 153). Bu çalışmalardaki hastalar, komada 
(GKS skoru 8 altı) ve belirgin orta hat şifti olanlar, büyük 
hematomlar veya medikal tedavi ile yanıt alınamayan 
İKB yüksekliği olanlardır. Hematom boşaltılmadan DK 
uygulanan hastalar üzerine yapılan bir çalışmada, orta-
lama hematom hacmi 61.3 mm3 ve preoperatif ortalama 
GKS skoru 8 olarak bulunmuştur. Çalışma grubunda 
ölen hasta sayısı 3 iken, kontrol grubunda ölü sayısı 8 idi, 
çalışma grubundaki 9 hastanın sonuçları iyi klinik sonuç 
olarak tespit edildi (144, 146). Hem putaminal hem de 
lobar hematomlarda, DK ile birlikte hematom boşaltıl-
masının uygulandığı retrospektif bir çalışmada, putami-
nal kanaması olan hastaların orta hat şiftinde daha fazla 
azalma ve eşleşen kontrol hastalarına göre daha iyi klinik 
sonuçlara eğilim olduğu bulunmuştur (153). Spontan 
İSK sonrası DK uygulanan hastaların sistematik derle-
mesinde, DK ile birlikte hematom boşaltılmasının gü-
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İSK’ da Rekürrensin Önlenmesi

Öneriler

1. Hastaların İSK’sının rekürrens riskini tanımlarken, 
bu değerlendirme, hastalığın yönetimi kararlarını et-
kileyebilir. İSK rekürrensi için aşağıdaki risk faktör-
lerini dikkate almak akılcıdır (1) ilk İSK’ nin lober 
yeri; (2) ileri yaş; (3) Gradient Echo MRG’de mikro-
kanama odaklarının varlığı ve sayısı; (4) devam eden 
antikoagülasyon; ve (5) apolipoprotein E ε2 veya ε4 
alellerinin varlığı (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece 
öneri/IIa).

2. Kan basıncı tüm İSK hastalarında kontrol edilmelidir 
(Kanıt düzeyi yüksek/A, Güçlü Öneri/I). Kan ba-
sıncını kontrol etmek için alınması gereken önlem-
ler, İSK başlangıcından hemen sonra uygulanmaya 
başlamalıdır (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü Öneri). 
Uzun dönem hedef olarak, KB 140/90 mmHg altında 
değerleri akılcıdır (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece 
öneri/IIa).

3. Günde 2 içecekten fazla alkol, tütün kullanımı, yasa-
dışı uyuşturucu kullanımından kaçınmak ve obstrük-
tif uyku apnesinin tedavisi de dâhil olmak üzere, ya-
şam tarzı değişiklikleri yararlı olabilir (Kanıt düzeyi 
orta/B, Orta derece öneri/IIa).

4. Valvüler olmayan atriyal fibrilasyon tedavisi için var-
farin ile uzun süreli antikoagülasyondan kaçınılması, 
nispeten yüksek nüks riski oluşturan varfarin ilişkili 
spontan lober İSK’ lardan sonra önerilir (Kanıt dü-
zeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa).

5. Lober olmayan İSK’ lardan sonra antikoagülasyon 
ve herhangi bir İSK sonrası antiplatelet monoterapi, 
özellikle bu ajanlar için güçlü endikasyonlar oldu-
ğunda düşünülebilir (Kanıt düzeyi orta/B, Kabul 
edilebilir öneri/IIb).

6. Antikoagülanla ilişkili İSK sonrası oral antikoagülas-
yona devam etmek için en uygun zaman belirsizdir. 
Mekanik kalp kapakçığı olmayan hastalarda en az 
4 hafta boyunca oral antikoagülasyondan kaçınma, 
İSK için rekürrens riskini azaltabilir (Kanıt düzeyi 
düşük, Zayıf öneri). Endikasyonu varsa, optimal za-
manlama belirsiz olmasına rağmen, aspirin monote-
rapisine İSK’ dan günler sonra yeniden başlanabilir 
(Kanıt düzeyi zayıf, Zayıf öneri).

7. Atriyal fibrilasyonu ve geçirilmiş İSK öyküsü olan 
hastalarda, dabigatran, rivaroksaban veya apiksa-
ban’ın yararlılığı belirsizdir (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf Öneri / Telkin).

2. GKS 9-12 olan, yüzeyden 1 cm içeride yer alan bir 
lober kanama için kraniotomi düşünülmelidir (Kanıt 
düzeyi orta/IIb, Orta derece öneri/B).

3. GKS skoru 9 veya daha fazla olan, hematom hacmi 
25 ile 40 mL arasında olan ve semptomların başlama-
sından itibaren 72 saat geçmemiş supratentorial İSK’ 
larda, hematomun boşaltılması için minimal invaziv 
cerrahi önerilir (Kanıt düzeyi orta/IIb, Orta derece 
öneri/B).

4. Maksimal çapı 3 cm veya daha büyük olan veya be-
yinsapı kompresyonu veya hidrosefali düşündüren 
semptomları olan serebellar kanamalarda kraniyoto-
mi önerilir (Kanıt düzeyi orta/IIb, Orta derece öne-
ri/B).

5. İVK’ lar için ventriküler ponksiyon yoluyla tromboliz 
düşünülebilir (Kanıt düzeyi düşük/IV, Zayıf Öneri 
/C).

Klinik Sonuçların Tahmini ve Teknolojik Desteğin 
Geri Çekilmesi

Öneri

1. İSK başlamasından itibaren, DNAR (do not attempt 
resuscitation/desteğin çekilmesi) kararı en az iki tam 
gün yatış süresi ertelenerek, hastaya agresif bakım 
önerilir (Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/
IIa). Önceden DNAR kararı verilmişse, bu hastalar 
öneriye dâhil değildir. DNAR durumu, aksi açıkça 
belirtilmedikçe uygun medikal ve cerrahi müdahale-
leri sınırlandırmamalıdır.

Kanıt Açıklama: Gözlemsel ve epidemiyolojik ça-
lışmalar, akut İSK sonrası klinik sonuçlarla ilişkili çok 
çeşitli faktörler tanımlamıştır; bu faktörlerin tanımlan-
ması mortalite ve fonksiyonel sonuçları öngörmek için 
yeni modellerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu tahmin 
modelleri, GKS veya NIHSS skoru, yaş, hematom hacmi, 
yeri, İVK varlığı ve miktarı gibi bireysel hasta özellikle-
rini içerir (9, 164-172). Bu tahmin modellerinin hiçbiri, 
DNAR (do not attempt resuscitation) ve teknolojik des-
teğin çekilmesi gibi bakım sınırlamalarının etkisini he-
saba katılmamaktadır. 

İSK sonrası genellikle doktorlar, hastalar ve aileler ta-
rafından prognoz bilinmek istenir, ancak mevcut prog-
nostik modeller bakım sınırlama kararları konusunda 
önyargılıdır. Bu nedenle sağlık çalışanları, özellikle prog-
nozu belirlemenin amacı, teknolojik desteğin çekilmesi 
veya DNAR kararı vermek ise, İSK sonrası kesin tah-
minler sunma konusunda dikkatli olmalıdırlar (173). Bu 
nedenle, bu tür bir kararın verilmemesi konusunda her-
hangi bir şüphe taşıyan hastalarda, agresif, rehber uyum-
lu tedavi önerilmektedir (174-177).
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baren mümkün olan en kısa sürede güvenli bir şekilde 
başlatılabileceğini gösterir.

Yaşlanan bir popülasyonda antikoagülan ajanların 
artan kullanımı, artmış İSK riski ve nüksü ile ilişkilidir 
(202). Varfarinine yeniden başlanmasından sonra İSK 
rekürrensi ve mortalite riski ile ilgili popülasyon temelli 
prospektif veriler konusunda yetersizlik mevcuttur. Ka-
nada İnme Ağı verilerinde, varfarinle ilişkili İSK tespit 
edilen 284 hastalık kohort çalışmasında, hastanede war-
farini yeniden başlanan hastalarda, mortalite oranları 
daha düşüktü: 30 günde %54.4’e karşılık %31.9 (p<0.001) 
ve 1 yılda %48.1 e karşılık %61 (p= 0.04) olarak gözlen-
miştir ve kanama oranları artış göstermemiştir (203). 
Varfarin ile ilişkili İSK gelişen 234 hastanın incelendi-
ği, 2869 hastanın retrospektif bir kohort çalışmasında, 
69 haftalık medyan takip süresinde, warfarin kullanımı 
olan hastalarda, İSK gelişim risk oranı 5,6 olarak bulun-
muştur (204). Varfarin ile ilişkili İSK gelişen 48 hastanın 
incelendiği bir başka çalışmada, tekrar varfarin başlanan 
23 hastanın 1’inde İSK rekürrensi ve 2’sinde travmatik 
intrakraniyal kanama gelişirken, warfarini yeniden baş-
lanmayan hastaların hiçbirinde intrakraniyal kanama 
görülmedi. Ancak, yeniden tedavi başlanmayan gruptaki 
5 hastada tromboembolik komplikasyon (2 inme) geli-
şirken warfarini yeniden başlanan grupta tromboembo-
lik komplikasyon gözlenmemiştir (205). SAA, yaşlılarda 
varfarin ilişkili lober İSK’ nin önemli bir nedenidir. Mik-
rokanama odaklarının varlığı, konuyla ilgili prospektif 
veri olmamasına rağmen varfarin kullanan hastalarda 
İSK rekürrens riskini artırabilir. İSK, iskemik inme veya 
geçici iskemik atak hastalarının veri analizinde, mikro 
kanamalar, varfarin kullananlarda, varfarin kullanmayan 
hastalara göre daha sık olarak bulunmuştur (OR, 2.7; % 
95 CI, 1.6-4.4; p<0.001). Mikro kanama odaklarının var-
lığı daha sonraki İSK riski ile ilişkili bulunmuştur. (OR, 
12.1; % 95 CI, 3.4-42.5; p<0.001) (206).

İSK sonrası antikoagülasyonun yeniden başlamasının 
gerekli olduğu durumlarda, tedavinin başlanması için en 
uygun zamanlama belirsizdir ve karar vermek için her-
hangi bir randomize çalışma verisi mevcut değildir. An-
tikoagülanla ilişkili İSK gelişen hastalarda yapılan birkaç 
gözlemsel çalışma, antikoagülasyon tedavisinin devam 
etmediği durumlarda düşük kardiyoembolik olay oran-
ları veya İSK rekürrensinde azalma tespit etmiştir (207-
209), ancak sonuçlar nispeten küçük örneklem sayıları 
ve kısa takip süreleri ile sınırlıdır. Antikoagülasyon yak-
laşık 10 hafta sonra yeniden başlatıldığında toplam iske-
mik ve hemorajik inme riski en az bildirilmiş ve yazarlar 
İSK’ den sonra, antikoagülasyon için en az 1 ay tedaviye 
ara verilmesini önermişlerdir (204). Pratikte, tedavi baş-
langıcı için zamanlama antikoagülasyon endikasyonuna 

8. İSK hastalarında statin kullanımına ilişkin kısıtlama-
lar hakkında yeterli veri yoktur (Kanıt düzeyi düşük, 
Zayıf Öneri / Telkin).

Kanıt açıklama: İSK geçiren hastalar, rekürrens ve 
diğer majör vasküler hastalıklar açısından yüksek risk 
altındadır. İSK rekürrensinin kümülatif riski yılda %1 ile 
%5 arasındadır (178-180). Tekrarlayan İnmelere Karşı 
Perindopril Koruması (PROGRESS) çalışmasında, daha 
önceden İSK geçiren hastaların, ilk defa İSK geçiren has-
talara göre, İSK rekürrensi için risk oranı (HR) 6.60 (% 
95 CI, 4.50-9.68) olarak bulunmuştur (179). İSK rekür-
rensi riski, ilk on yılda en yüksek olmasına rağmen, de-
vam eden risk, özellikle lober İSK hastalarında yıllarca 
devam edebilir (6, 180). Hipertansiyon, ileri yaş ve ilk 
kanamanın yeri İSK rekürrensi için önemli risk faktör-
leridir (181). Yaşlılarda artan risk, daha yüksek serebral 
amiloid anjiyopati (SAA) sıklığına ve biriken komorbidi-
teler sonucu, anti-trombotik ilaçların kullanımının art-
masına bağlanmaktadır. SAA, özellikle lober yerleşimli 
rekürren İSK için bilinen bir risk faktörüdür (181,182). 
Apolipoprotein E ε2 veya ε4 alellerinin taşıyıcıları, geçi-
rilmiş İSK öyküsü olan hastalar ve gradyan eko MRG’ de 
daha fazla sayıda mikro kanama odakları (özellikle lober 
yerleşimli mikrokanamalar) olan hastalar İSK rekürrensi 
için daha yüksek risk altında gibi görünmektedir (182-
185). Beyazlarda, ilk veya rekürren kanamaların çoğu 
lober olma eğilimindeyken, derin kanamalar Asyalılarda 
daha yaygındır (186). Özellikle İSK’ lar ile ortak bir pa-
togenezi paylaşan küçük damar “laküner” iskemik inme 
öyküsü de, İSK rekürrensinde öngörü açısından yararlı 
olabilir (187, 188).

Küçük Subkortikal İnmelerin İkincil Önlenmesi 
(SPS3) çalışmasının sonuçlarına, “daha   yoğun” kan ba-
sıncı düşürmenin en büyük faydasının, küçük damar 
inme hastalığı saptanmış hastalarda İSK’ nın önlenmesi 
olduğu gösterilmiştir. Hedef SKB ‘nin 130 mmHg altına 
düşürülmesinin İSK riskini önemli ölçüde azalttığı gö-
rülmüştür (183, 189-192). Kan basıncının değişkenliği, 
obstrüktif uyku apnesi varlığı, obezite ve diğer yaşam 
tarzı değişiklikleri gibi diğer faktörler de İSK rekürren-
sine etkisi ile ilgili sistematik verilerin olmamasına rağ-
men dikkate alınmalıdır (193, 194). Sık alkol kullanımı 
(günde 2 üzeri içecek) ve yasadışı uyuşturucu kullanımı 
yüksek kan basıncı ve İSK gelişimi ile bağlantılıdır ve İSK 
hastalarında kaçınılmalıdır. Tütün kullanımı da artmış 
İSK riski ile ilişkilidir ve kesilmelidir (195-201). 

Nüksü önlemek için İSK gelişim sonrası kan basın-
cını düşürmeye başlatmak için en uygun zamanlama 
bilinmemektedir. INTERACT2’de, SKB’ nın birkaç saat 
içinde hızlı bir şekilde 140 mmHg altına düşürülmesi 
güvenlidir, bu da bu tedavinin, İSK başlangıcından iti-
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■ REHABİLİTASYON ve İYİLEŞME

Öneriler

1. Potansiyel olarak ciddi seyri, gelişen sakatlıkların 
karmaşık yapısı ve etkinlik için artan kanıtlar göz 
önüne alındığında, İSK’ lı tüm hastaların multidisip-
liner rehabilitasyona erişiminin olması önerilir (Ka-
nıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa).

2. Rehabilitasyonun mümkün olduğunca erken başlan-
ması, toplumda devam eden, iyileşmeyi desteklemek 
için iyi koordine edilmiş (“kesintisiz”) hızlandırılmış 
hastane taburculuğu ve ev tabanlı yeniden yerleştir-
me programı, hasta için yararlı olabilir (Kanıt düzeyi 
orta/B, Orta derece öneri/IIa).
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le, serebellar inme sonrası obstrüktif hidrosefali semp-
tomları gelişen hastalarda, acil ventrikülostomi, cerrahi 
tedavi paradigması açısından akılcıdır. Ventrikülosto-
mi ile serebrospinal diversiyon uygulanması, nörolojik 
fonksiyonların iyileştirilmesi açısından başarısız olursa 
dekompresif suboksipital kraniyektomi yapılmalıdır 
(4-6). Tek başına ventrikülostomi ile yukarı (upward) 
herniasyon riski bulunmasına rağmen, serebellar in-
farktın belirgin ödem veya kitle etkisine neden olduğu 
durumlarda, yukarı herniasyon riski, serebrospinal sıvı 
drenajının dikkatlice yapılması veya ventrikülostominin 
hemen ardından dekompresyon uygulanması ile en aza 
indirilebilir (4, 5).

2. Maksimal medikal tedaviye rağmen beyinsapı ba-
sısı nedeniyle nörolojik gerileme gelişen serebellar 
infarktlı hastalarda, dekompresif suboksipital krani-
yektomi ve ekspansil duraplasti yapılmalıdır. Güvenli 
görüldüğünde ve endikasyonu olduğunda, obstrüktif 
hidrosefali ventrikülostomi ile dekompresif cerrahi 
eşzamanlı olarak yapılmalıdır. (Kanıt Düzeyi orta/B, 
Güçlü Öneri/1).

Kanıt Açıklama: Literatür verileri kitle etkisi olan 
akut iskemik serebellar inmenin tedavisi için, dekompre-
sif serebellar kraniyektomiyi desteklemektedir (4-6). Bu 
ameliyat, obstrüktif hidrosefali gelişen, medikal tedavi 
veya ventrikülostomi ile gerekli yanıt alınamayan, sere-
bellar infarkta bağlı serebral ödem görülen ve nörolojik 
gerileme gelişen vakalarda terapötik bir müdahale olarak 
endikedir (4, 5). 

3. Serebellar infarktlı hastalarda, dekompresif subok-
sipital kraniyektomi cerrahisi planlandığında, hasta 
yakınlarını serebellar infarktlı hasta sonuçlarının su-
boksipital kraniyektomi sonrası iyi olabileceği konu-
sunda bilgilendirmek akılcı olabilir. (Kanıt Düzeyi 
düşük/C, Kabul edilebilir öneri/IIb).

4. Geniş supratentoryel infarkt geçiren hastalar, be-
lirgin beyin ödemi ve kafa içi basıncında artışı için 
yüksek risk altındadır. Bakım seçeneklerinin ve olası 
sonuçlarının analizi hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Tıp 
uzmanları ve sağlık çalışanları, özellikle prognoz ana-
lizlerinde ve bakımdaki müdahaleleri/kısıtlamaları 
dikkate alırken, ortak karar verme sürecinde, hasta 
merkezli tercihleri tespit etmelidirler. (Kanıt düzeyi 
zayıf/C, Güçlü öneri/I).

Medline, Cochrane ve Embace arama motorları, tara-
ma yöntemi olarak kullanılmış, ‘evidence-based recom-
mendation’, ‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘hemisphe-
ric stroke’, ‘ischemic cerebrovascular diseases’, ve ‘acute 
ischemic stroke’ anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. 
Bulunan literatürler, bilimsel metodoloji içeren rehber-
ler, konsensus metinleri, farklı dernek ve kuruluşların 
danışma kurullarının üyeleri için hazırladıkları metin-
ler ve sistematik tarama ve meta-analizler şeklinde sı-
nıflandırılmıştır. İlk değerlendirme sonucu ‘hemisferik 
infarktlar’ için hazırlanmış ve kanıta dayalı tıp ilkelerine 
uygun aşağıda belirtilen kurumların hazırladığı rehber-
ler seçilmiştir: 

1. American Heart Association/American Stroke Asso-
ciation (AHA/ASA) Guideline 2018 ve 2019 güncel-
lemeleri (1, 2),

2. Chinese Stroke Association Guideline (CSAG) 2020, 
(3).

AHA/ASA rehberi temel alınmıştır. Çin’den yayın-
lanan rehber aynen bu rehberi temel aldığı için, birkaç 
farklı önerisi belirtilmiştir. Konular ile ilgili rehberlerin 
önerileri paylaşılırken yazılı metinlere sadık kalınmış, 
değişiklik yapılmamıştır. Başlangıçta öncelikle beyin 
cerrahlarını daha yakından ilgilendiren öneriler belirti-
lip, ardından diğer öneriler sunulmuştur. 

■ AKUT İSKEMİK İNME (Aİİ) SONRASI 
GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİSİ

Serebellar ve Serebral Ödem 

Öneriler

1. Serebellar infarkt sonrası gelişen obstrüktif hidro-
sefali tedavisinde ventrikülostomi önerilmektedir. 
Ventrikülostomi sonrası veya eşzamanlı uygulanacak 
dekompresif kraniyektomi; infarkt boyutu, hastanın 
nörolojik durumu, beyinsapı kompresyonunun de-
recesi ve medikal tedavinin etkinliği gibi faktörlere 
bağlı olarak gerekli olabilir veya olmayabilir. (Kanıt 
Düzeyi orta/B, Güçlü öneri/1).

Kanıt Açıklama: Ventrikülostomi, akut obstrüktif 
hidrosefali tedavisi için iyi bilinen etkili bir tedavidir 
ve akut iskemik serebellar inme hastalarında semptom-
ların giderilmesinde sıklıkla etkilidir (4, 5). Bu neden-
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(40 hastanın 7’si), toplam cerrahi geçirmeyen grubun 
%2’si (42 hastanın 1’i) ve cerrahi geçirmeyen sağ kalan 
hastaların %8’inde (12 hastanın 1’ i) elde edildi (7-10).

7. Medikal tedaviye rağmen 48 saat içinde nörolojik ola-
rak kötüleşen tek taraflı MCA infarktlı 60 yaş ve üzeri 
hastalarda, dekompresif kraniotomi ve ekspansil du-
raplasti düşünülebilir. Mortaliteyi %50’ ye yakın bir 
oranda azaltır, ameliyat sonrası sağ kalanların %11’i 
orta derecede disabiliteye (sakatlık/özellikle yürüme 
yeteneği) ulaşır (mRS skoru 3) ama 12 aylık takip-
lerde hastaların hiçbirinin bağımsız duruma (mRS 
skoru ≤2) ulaşmadığı gösterilmiştir. (Kanıt düzeyi 
orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

Kanıt Açıklama: 60 yaş üstü malign MCA infarktı 
geçiren hastalarda, inme semptomlarının ortaya çıkma-
sından itibaren ilk 48 saat içerisinde dekompresif cerrahi 
uygulanmasının, mortalitede yaklaşık %50 azalma (Cer-
rahi grupta mortalite: %42, cerrahi geçirmeyen grupta: 
%76) ortaya çıkarabileceği DESTINY (Malign MCA İn-
farktı Gelişen Hastaların Dekompresif Cerrahi ile Teda-
visi) II çalışmasında gösterilmiştir (8, 9, 11-15). Ancak, 
yaşlı hastalarda fonksiyonel sonuçlar, 60 yaşın altındaki 
hastalardan daha kötü görünmektedir. 12 aylık takipler-
de, orta derecede disabilite (sakatlık) veya daha iyi (mRS 
skoru 2 veya 3) sonuçlu hastalara göre cerrahi ve cerrahi 
uygulanmayan grup karşılatırıldığında, toplam cerrahi 
grubun % 6’ sında (47 hastanın 3’ ü) ve sağ kalanların % 
11’inde (27 hastanın 3’ ü) iyi sonuç elde edilirken, top-
lam cerrahi geçirmeyen hasta grubunun % 5’ inde (22 
hastanın 3’ ü) ve cerrahi geçirmeyen sağ kalan hastaların 
% 20’ sinde (15 hastanın 3’ ü) iyi sonuçlar elde edilmiştir.

8. Dekompresif kraniotomi için optimal endikasyon 
net olmamakla birlikte, cerrahi için hasta seçim kri-
teri olarak beyin ödemi kaynaklı bilinç düzeyinde-
ki azalmanın kullanılması akılcıdır. (Kanıt Düzeyi 
yüksek/A, Orta derece öneri/IIa).

9. Serebral infarkta bağlı beyin ödemi nedeniyle klinik 
olarak kötüleşen hastalar için ozmotik tedavinin kul-
lanılması akılcıdır. (Kanıt Düzeyi düşük/C, Orta de-
rece öneri /IIa).

10. Beyin ödemi nedeniyle, akut ciddi nörolojik gerileme 
gelişen hastalarda kısa süreli orta derece hiperventi-
lasyon (Pco2 hedefi 30–34 mmHg), planlanan kesin 
tedaviye geçişte bir köprü olması bakımından akılcı-
dır. (Kanıt Düzeyi düşük/C, Orta derece öneri/IIa).

Kanıt Açıklama: Hiperventilasyon, beyin ödemini 
hızla azaltmak için çok etkili bir tedavidir, ancak hipo-
kapni devam eder veya derinleşirse, serebral vazokons-
trüksiyonu indüklemesi nedeniyle iskeminin artmasına 

Kanıt Açıklama: Serebral ödem, geniş supratentor-
yel infarkt gelişen hastalarda ciddi ve hatta yaşamı tehdit 
eden komplikasyonlara neden olabilir. Daha az düzeyde-
ki serebral ödem için, medikal tedavi etkili olabilmesine 
rağmen, çok ileri düzeydeki hastalarda cerrahi tedavi tek 
etkili seçenek olabilir. Bu gibi durumlarda, zamanında 
yapılan dekompresif cerrahinin mortaliteyi azalttığı gös-
terilmiştir (7). Bu durumdaki hastalar için kalıcı mor-
biditenin yaygın olduğuna dair kanıtlar vardır ve ciddi 
nörolojik hasar gelişimi durumunda, yaşamın sonlan-
dırılması ve tedavi derecesi hakkında önceden var olan 
bireysel kararlar dikkate alınmalıdır (7).

5. Majör infarkt gelişen hastalar, beyin ödemi nedeniyle 
gelişecek komplikasyonlar açısından yüksek risk al-
tındadır. İnmeden sonraki ilk günlerde ödem riskini 
azaltacak önlemler ve hastanın nörolojik kötüleşme 
belirtileri açısından yakın hasta takibi önerilir. Ma-
lign beyin ödemi riski taşıyan hastaların, erken dö-
nemde, nöroşirürjikal girişim uygulanabilecek bir 
merkeze sevk edilmesi düşünülmelidir. (Kanıt düze-
yi düşük/C, Güçlü öneri/I).

6. Medikal tedaviye rağmen 48 saat içinde nörolojik 
olarak kötüleşen tek taraflı MCA infarktlı 60 yaş ve 
altı hastalarda, dekompresif kraniotomi ve ekspansil 
duraplasti akılcıdır, çünkü mortaliteyi %50’ye ya-
kın azaltırken, cerrahi sonrası sağ kalanların %55’ i 
orta düzey disabiliteye (sakatlık) ulaşır veya daha iyi 
(mRS skoru 2 veya 3) duruma ulaşabilir. Hastaların 
%18’ inin 12 aylık takiplerde, işlerini kendileri yapa-
cak kadar bağımsız (mRS skoru 2) duruma ulaştıkla-
rı gözlenmiştir. (Kanıt düzeyi yüksek/A, Orta/güçlü 
öneri/IIa).

Kanıt Açıklama: RKÇ’ların derlenmiş sonuçlarında, 
dekompresif kraniotomi, 60 yaşın altındaki hastalarda 
malign MCA infarktı sonrası ilk 48 saat içinde uygulan-
dığında, 12 aylık takiplerde mortalitede %50’lik mut-
lak risk (%95 CI, 34-66) azalması gözlenmiştir (7). Bu 
bulgular, dâhil edilme ve dışlanma kriterleri, etkilenen 
MCA bölgesi yüzdesi ve cerrahi zamanlama açısından 
farklılık gösteren klinik çalışmalarda tespit edildi (8, 9). 
12 aylık takiplerde, orta derecede disabilite (yürüme ye-
teneği) veya daha iyi (mRS skoru 2 veya 3) sonuçlu has-
talara göre cerrahi ve cerrahi uygulanmayan grup kar-
şılatırıldığında; toplam cerrahi grubun % 43’ünde (51 
hastanın 22’si) ve sağ kalanların % 55’inde (40 hastanın 
22’si) iyi sonuç elde edilirken, toplam cerrahi geçirmeyen 
hasta grubunun %21’ inde (42 hastanın 9’ u)(p= 0.045); 
ve cerrahi geçirmeyen sağ kalan hastaların %75’i nde 
(12 hastanın 9’ u) (p= 0.318) iyi sonuçlar elde edildi. 12 
ayda, bağımsızlık (mRS skoru 2) toplam cerrahi grubun 
%14’ünde (51 hastanın 7’si) ve sağ kalanların %18’inde 
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Acil Karotis Endarterektomi (KEA) / Karotis 
Anjiyoplasti ve İntrakraniyal Pıhtı Olmadan 
Stentleme

Öneriler

1. Klinik göstergeler veya beyin görüntülemesi, risk al-
tındaki geniş bölgeye sahip küçük bir infarkt çekir-
değini gösterdiğinde, kritik bir karotis darlığı veya 
tıkanıklığından kaynaklanan yetersiz akım nedeniyle 
veya KEA sonrası akut nörolojik defisit ile birlikte 
cerrahi bölgenin akut trombozundan şüphelendiğin-
de, acil karotis endarterektominin yararı tam olarak 
belirlenmemiştir. (Kanıt düzeyi orta/B, Kabul edi-
lebilir öneri/IIb),

2. Stabil olmayan nörolojik durumu olan hastalarda 
(örn.inme-gelişmekte olan), acil KEA’ nın etkinliği 
tam olarak belirlenmemiştir. (Kanıt düzeyi orta/B, 
Kabul edilebilir öneri/IIb).

Diğer Rehber Önerileri 

Karotis arterin ciddi darlığı veya tıkanması nedeniy-
le yetersiz kan akımı veya şüpheli karotis endarterekto-
misinden (KEA) sonrası gelişen nörolojik gerileme hâ-
linde, şüphelenilen akut tromboz için uygulanacak acil 
KEA’nın etkinliği doğrulanmamıştır.

■ MEKANİK TROMBEKTOMİ

Öneriler

1. Aİİ tedavisi için, IV alteplaz verilmesi uygun olan 
hastalara, endovasküler trombektomi (EVT) düşü-
nülüyor olsa bile, IV alteplaz verilmelidir. (Kanıt dü-
zeyi yüksek/A, Güçlü öneri/I).

2. Mekanik trombektomi düşünülen hastalarda, IV al-
teplaz sonrası klinik yanıtı değerlendirmek için göz-
lem yapılmamalıdır. (Kanıt düzeyi orta/B, Zayıf 
öneri/zararlı olabilir/III)

Kanıt Açıklama: MR CLEAN, ESCAPE, REVAS-
CAT, SWIFT PRIME ve EXTEND-IA adlı 5 çalışmayı 
içeren çalışmaların derlemesinde (HERMES [Çoklu En-
dovasküler İnme Çalışmalarında Değerlendirilen Yük-
sek Etkili Reperfüzyon] reperfüzyonla ilgili hasta veri-
leri toplanmıştır. Endovasküler trombektomi ile önemli 
reperfüzyon elde eden 390 hastada, reperfüzyona giden 
her 1 saatlik gecikmenin, daha az fonksiyonel bağımsız-
lıkla ilişkili olduğu, (OR, 0,81; %95 CI, 0,71–0,92; ARD, 
−%5,2; %95 CI, −8,3 ila −2,1) ancak mortalitede deği-
şiklik olmadığı (OR, 1,12; %95 CI, 0,93–1,34; ARD, 1,5 
%; %95 CI, −0,9 ila 4,2) tespit edilmiştir (55). Bu veriler, 
mekanik trombektomiye başlamadan önce klinik yanıtı 

yol açabilir (16-18). Bu nedenle, hiperventilasyon hızlı 
bir şekilde indüklenmeli, ancak olabildiğince kısa süreli 
olarak kullanılmalı ve aşırı hipokapniden (<30 mmHg) 
kaçınılmalıdır.

11. İskemik serebral veya serebellar ödem gelişen hasta-
larda, hipotermi veya barbitüratların kullanımı öne-
rilmez. (Kanıt Düzeyi orta/B, Zayıf öneri/faydalı 
değil/III).

Kanıt Açıklama: Aİİ yönetimi için hipotermi ve bar-
bitüratların kullanımına ilişkin veriler hâlen sınırlıdır. 
Bu veriler, sadece az sayıda hasta içeren çalışmaları ve 
inme başlangıcına ilişkin olarak müdahale zamanlama-
sının belirsiz olduğu çalışmaları içermektedir. Hipoter-
minin son zamanlarda yapılan 6 RKÇ’ nın meta-anali-
zinde, inme sonuçları üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı 
gösterilmiştir (19). Daha fazla araştırma yapılmasına 
ihtiyaç vardır. 

12. Etkinliğinin kanıtlanmamış olması ve enfeksiyöz 
komplikasyon riskini artırma potansiyeli nedeniyle, 
kortikosteroidler (konvansiyonel veya yüksek dozlar-
da) serebral ödem ve iskemik inme nedeniyle gelişen 
intrakraniyal basınç artışı tedavisi için uygulanma-
malıdır. (Kanıt Düzeyi yüksek/A, Zayıf öneri/za-
rarlı olabilir/III),

Diğer Rehberlerin Önerileri (CSAG) (3)

1. Geniş infarkt alanı olan hastalarda, beyin ödemi ve 
intrakraniyal hipertansiyon gelişme riski mevcuttur. 
Hastaların yoğun bakıma transferi düşünülmelidir. 
İnme sonrası ilk günlerde, ödem riskini azaltmak için 
alınacak önlemler ve hastaların nörolojik kötüleşme 
belirtileri açısından yakın izlemi önerilmektedir (Ka-
nıt düzeyi düşük/C, Güçlü öneri/I).

2. Medikal tedaviye rağmen 48 saat içerisinde nörolojik 
olarak kötüleşen, tek taraflı MCA infarktı gelişen, 60 
yaş ve altı hastalarda, dekompresif kranyektomi ve 
ekspansil duraplasti uygulanması akılcıdır. (Kanıt 
düzeyi yüksek/A, Orta derece öneri/IIa).

3. Medikal tedaviye rağmen 48 saat içerisinde nörolo-
jik olarak kötüleşen tek taraflı MCA infarktı gelişen 
60 yaş üzeri hastalarda, dekompresif kranyektomi ve 
ekspansil duraplasti uygulanması düşünülebilir (Ka-
nıt düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

4. Majör supratentoryal infarkt veya serebellar infarkt 
ile ilişkili bulgular nedeniyle klinik olarak kötüleşen 
hastalarda salvaj ozmotik tedavi kullanımı akılcıdır 
(Kanıt düzeyi düşük/C, Orta derecede öneri/IIa).
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4. Yararları belirsiz olmasına rağmen, geri toplanabilir 
stentlerle uygulanan mekanik trombektomi tedavisi, 
semptom başlangıcından sonraki 6 saat içinde başla-
tılabilen ve MCA segment 2 (M2) veya MCA segment 
3 (M3) segmentlerinde bir nedene bağlı tıkanıklığı 
olan dikkatle seçilmiş Aİİ hastalarında akılcı olabilir. 
(Kanıt düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

Kanıt Açıklama: 5 çalışmadan (MR CLEAN, ES-
CAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME ve EXTEND-IA 5 
çalışmayı içeren HERMES) edinilen hasta düzeyindeki 
verilerde, mekanik trombektominin, standart bakıma 
göre tedavi etkisi M2 tıkanıklıklarında olumlu olarak 
saptanmıştır, ancak ayarlanmış ortak OR anlamlı bu-
lunmamıştır (1.28; %95 CI, 0.51-3.21) (62). SEER bir-
liğinin derlemesinde, M2 tıkanıklıklarında mekanik 
trombektomi için tedavi yönünün standart bakıma göre 
daha uygun olduğu, ancak OR ve %95 CI anlamlı olma-
dığın gösterilmiştir (63). SWIFT (Trombektomi Amaçlı 
Solitaire), STAR (Akut Revaskülarizasyon için Solitaire 
Akım Düzenleyici Trombektomisi), DEFUSE 2 ve IMS 
III, M2 tıkanıklığı olan hastalarda, reperfüzyon olduk-
ça iyi fonksiyonel sonuçlarla ilişkilendirildi (mRS skoru 
0-1; OR, 2.2; %95 CI, 1.0-4.7) (65). Bu nedenle, M2/M3 
tıkanıklıkları için mekanik trombektomi önerisi, 2015 
AHA/American Stroke Association odaklı güncelleme-
den önemli ölçüde değişmemiştir.

5. Yararları belirsiz olmasına rağmen, geri toplanabilir 
stentlerle uygulanan mekanik trombektomi tedavisi, 
semptom başlangıcından sonraki 6 saat içinde baş-
latılabilen ve anterior serebral arter, vertebral arter, 
baziller arter ve posterior serebral arterlerde nedene 
bağlı tıkanıklığı olan dikkatle seçilmiş Aİİ geçiren 
hastalarda akılcı olabilir. (Kanıt düzeyi düşük/C, 
Kabul edilebilir öneri /IIb).

6. Yararları belirsiz olmasına rağmen, geri toplanabilir 
stentlerle uygulanan mekanik trombektomi tedavisi, 
semptom başlangıcından sonraki 6 saat içinde baş-
latılabilen, mRS skoru 1 üzeri, ASPECTS skoru 6 
altı, NIHSS skoru 6 altı ve internal karotid arter veya 
proksimal M1 segmentinde nedene bağlı tıkanıklığı 
olan, Aİİ geçiren hastalarda akılcı olabilir. Ancak ek 
randomize çalışma verilerine ihtiyaç vardır. (Kanıt 
düzeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

7. Anterior sirkülasyonda büyük damar tıkanıklığı olan 
ve diğer DAWN veya DEFUSE 3 uygunluk kriterle-
rini karşılayan, bilinen son normal nörolojik durum 
hâlinden itibaren 6-16 saat arası süre geçen Aİİ has-
talarda mekanik trombektomi önerilir. (Kanıt düze-
yi yüksek/A, Güçlü öneri/I).

değerlendirmek için IV alteplazdan sonra hastaların kli-
nik değerlendirilip değerlendirilmemesi sorusunu doğ-
rudan ele almamaktadır. Ancak, 90 günlük dizabilite so-
nuçlarının, semptom başlangıcından arteriyel ponksiyo-
na kadar geçen süre ile doğrudan ilişkili olduğu için, IV 
alteplazdan sonra klinik bir yanıtın gözlemlenmesi dâhil 
olmak üzere, mekanik trombektomiye kadar herhangi 
bir gecikme nedeninden kaçınılması gerektiği çıkarıla-
bilir. Bu nedenle, öneri 2015 Endovascular önerilerine 
göre değiştirilmiştir. 

3. Aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılıyorlarsa, hasta-
lara geri toplanabilir stentler ile mekanik trombek-
tomi uygulanmalıdır: (1) İnme öncesi mRS skoru 0 
ila 1 olması; (2) internal karotid arterin veya MCA 
segment 1 (M1) ‘in tıkanması; (3) 18 yaş ve üzeri ol-
ması; (4) NIHSS puanı 6 ve üzeri (5), ASPECTS 6 ve 
üzeri olması ve (6) tedaviye semptom başlangıcından 
sonraki 6 saat içinde başlanması (Kanıt düzeyi yük-
sek/A, Güçlü öneri/I).

Kanıt Açıklama: Ağırlıklı olarak geri toplanabilir 
stentler kullanılarak yapılan 6 yeni randomize mekanik 
trombektomi çalışmasının (MR CLEAN, SWIFT PRI-
ME, EXTEND-IA, ESCAPE, REVASCAT, THRACE) 
sonuçları, 2015 kılavuzlarında açıklandığı gibi tanımlan-
mış bir hasta grubu için Kanıt Düzeyi I, Öneri gücü A 
düzeyinde olarak, önerileri destekler (56-61). HERMES 
birliği tarafından bildirilen bu çalışmalardan 5’inin ana-
lizinde, IV alteplaz ile tedavi edilmeyen 188 hastadan 
oluşan alt grupta tedavinin etkili olduğu gösterilmiştir 
(cOR, 2.43; %95 CI, 1.30-4.55); bu nedenle IV alteplaz ile 
ön tedavi uygulanması, önceki önerilerden çıkarılmıştır. 
HERMES birliğinin hasta düzeyindeki verilerine göre, 
mekanik trombektominin 80 yaş ve üzerinde hastalar-
da, standart bakıma göre olumlu bir etkiye sahip olduğu 
gösterilmiştir (cOR, 3.68; %95 CI, 1.95–6.92) (62). Yine 
SEER birliğinin yaptığı derleme analizlerinde mekanik 
trombektominin 80 yaşındaki hastalarda standart bakı-
ma göre olumlu bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir 
(3.46; %95 CI, 1.58–7.60) (63). 5 RKÇ’ nın (MR CLE-
AN, ESCAPE, EXTEND-IA, SWIFT PRIME, REVAS-
CAT) meta-analizinde, hastaların yaşa göre belirlenen 
alt gruplarında heterojen etki olmaksızın standart bakı-
ma göre mekanik trombektominin iyi sonuçlar verdiği 
gözlenmiştir. (<70 yaş ve 70 yaş ve üstü, sırasıyla; a: OR, 
2.41; %95 CI, 1.51–3.84; ve OR, 2.26; %95 CI, 1.20–4.26) 
(64). Ancak, bu çalışmalardaki 90 yaş hasta sayısı çok 
küçüktür ve mekanik trombektominin 90 yaş ve üzeri 
hastalarda standart bakıma göre faydası net değildir. Yaş-
lı bir hastada herhangi bir tedavi kararında olduğu gibi, 
komorbiditelerin ve risklerin dikkate alınması, mekanik 
trombektomi için karar verme sürecini etkiler. 
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10. Geri toplayıcı stentlerin kullanımı, Serebral İskemide 
Mekanik Embolinin Çıkarılması (MERCI) cihazına 
tercih edilir. (Kanıt Düzeyi yüksek/A, Güçlü öne-
ri/I).

11. Mekanik trombektomi için birinci basamak cihazlar 
olarak geri toplayıcı stentler dışındaki mekanik trom-
bektomi cihazlarının kullanılması, bazı durumlarda 
akılcı olabilir, ancak geri toplayıcı stentler ilk seçenek 
olmaya devam etmektedir. (Kanıt düzeyi orta/B, Za-
yıf öneri/IIb).

Kanıt Açıklama: ASTER çalışması (Kontak Aspi-
rasyon ve Başarılı Revaskülarizasyon için Geri Topla-
yıcı Stentler), akut anterior sirkülasyon iskemik inmesi 
ve büyük damar tıkanıklığı olan hastalarda 6 saat içinde 
başarılı revaskülarizasyon için ilk basamak EVT olarak 
kontak aspirasyon tekniğini ve standart geri toplayıcı 
stent tekniğini karşılaştırdı. Tüm girişimlerin sonunda 
başarılı revaskülarizasyon yapılan hastaların oranı, kon-
takt aspirasyon grubunda %85,4 (n = 164) iken, geri top-
layıcı stent grubunda %83,1 (n = 157) idi (OR, 1,20; %95 
CI, 0,68– 2.10; p= 0.53; fark %2,4; %95 GA, −5,4%9,7). 
ASTER’deki birincil son nokta teknik değerlendirmesiy-
di (tüm müdahalelerden sonra başarılı revaskülarizas-
yon) ve çalışma, gruplar arasında daha küçük ancak po-
tansiyeli klinik olarak önemli bir farkı saptayacak şekilde 
güçlendirilmemiştir (71).

12. Geri toplayıcı stentlerle bağlantılı olarak tek başına 
bir servikal kılavuz kateter yerine, bir proksimal ba-
lon kılavuz kateter veya geniş delikli bir distal erişim 
kateterinin kullanılması yararlı olabilir. Gelecekteki 
çalışmalar, hangi sistemlerin hedef dışı embolizas-
yon için en düşük risk ile en yüksek rekanalizasyon 
oranlarını sağladığını incelemelidir. (Kanıt düzeyi 
düşük/C, Orta derece öneri/IIa).

13. İntra-arteriyel tromboliz dâhil, kurtarma teknik yar-
dımcılarının kullanılması, mTICI 2b/3 anjiyografik 
sonuçlara ulaşmak için akılcı olabilir. (Kanıt düzeyi 
düşük/C, Zayıf Öneri /IIb).

Kanıt Açıklama: İntra-arteriyel litik tedavi, son en-
dovasküler çalışmalarda sınırlı bir rol oynamıştır, ancak 
başlangıç tedavisi olarak değil, kurtarma tedavisi olarak 
kullanılmıştır. MR CLEAN’de EVT yöntemi operatörün 
takdirine kalmıştır ve 233 hastanın 40’ı geri toplayıcı 
stentlerden Trevo /Solitaire veya intraarteriyel alteplaz ile 
tedavi edilmiştir. Ayrıntılar mevcut değildir, ancak hiçbir 
hasta tek başına intra-arteriyel alteplaz ile tedavi edilme-
miştir. 233 kişiden 24’ü (%10,3) ikinci bir yöntemle teda-
vi edilmiştir. Tedavi yönteminin bu çalışmadaki sonuç-
lar üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır (72). THRACE’de, 
maksimum 0,3 mg / kg doza kadar bir intra-arteriyel 

Kanıt Açıklama: DAWN çalışması, bilinen son nor-
mal nörolojik durum hâlinden 6-24 saat arasındaki süre-
de, mekanik trombektomi ile tedavi için, büyük anterior 
sirkülasyon damarı tıkanıklığı olan hastaları seçerken, 
uygunluk kriteri olarak klinik görüntüleme uyumsuz-
luğunu (NIHSS skoru ve BT perfüzyon veya difüzyon 
ağırlıklı MR üzerindeki görüntüleme bulgularının bir 
kombinasyonu) kullanmıştır. Bu çalışma, tedavi grubu-
nun 90 günlük sonuçlarında, fonksiyon sonuçlarında 
genel bir yarar göstermiştir (mRS skoru 0–2, %49’a karşı 
%13; düzeltilmiş fark, %33; %95 CI, 21–44) (66). DAWN 
çalışmasında, etrafında tanık olanın bulunduğu çok az 
sayıda hasta mevcuttu (%12). DEFUSE 3 denemesi, en 
son normla görülmenin ardından, 6 -16 saat sonra, ge-
niş anterior dolaşım tıkanıklığı olan hastalarda mekanik 
trombektomiye uygun hasta seçmek için görüntüleme 
kriteri olarak perfüzyon-difüzyon uyumsuzluğunu ve 
maksimum çekirdek boyutunu kullanmıştır. DAWN ve 
DEFUSE 3, mekanik trombektominin başlangıcından 6 
saat sonra yarar sağladığını gösteren iki çalışmadır. Bu 
nedenle, hasta seçimi için bu çalışmalardan yalnızca bi-
rinden uygunluk kriterleri kullanılmalıdır. Gelecekteki 
RKÇ’ ler, mekanik trombektomiden yarar gören hasta-
ları seçmek için, ek uygunluk kriterlerinin kullanılabi-
leceğini gösterebilse de şu anda DAWN veya DEFUSE-3 
çalışmalarının önerilerine klinik pratikte kesinlikle uyul-
malıdır (66-68).

8. Trombektomi prosedürünün teknik amacı olarak, iyi 
bir fonksiyonel klinik sonuç olasılığını en üst düze-
ye çıkarmak için, modifiye Serebral İnfarkt (mTICI) 
2b/3 anjiyografik trombolizi ile sonuçlanan reperfüz-
yon sağlanmalıdır. (Kanıt düzeyi yüksek/A, Güçlü 
öneri/I)

Kanıt Açıklama: Mekanik trombektomi, sadece re-
kanalizasyonu değil, reperfüzyonu sağlamayı amaçlar. 
Çeşitli reperfüzyon skorları mevcuttur, ancak mTICI 
skoru, klinik sonuçları tahmin etmede kanıtlanmış de-
ğere sahip, tercih edilen mevcut değerlendirme aracı-
dır (69, 70). Tüm yeni endovasküler denemeler, yüksek 
oranlara ulaşılan yeterli reperfüzyon için mTICI 2b/3 
eşiğini kullanmıştır. HERMES’te 570 hastadan 402’si 
(%71) mTICI 2b/3 olarak başarıyla reperfüze edilmiştir 
(62). Daha az verimli cihazlarla yapılan önceki çalışma-
larda, daha düşük rekanalizasyon oranları gösterilmiştir. 
(IMS III, %41; MR RESCUE, %25). 

9. IV alteplaz tedavisinde olduğu gibi, endovasküler te-
davilerle semptom başlangıcından reperfüzyona ka-
dar geçen süre kısalması, daha iyi klinik sonuçlar ile 
yüksek oranda ilişkilidir. Yarar sağlamak için, terapö-
tik pencere içinde mümkün olan en erken zamanda 
mTICI 2b/3 derece reperfüzyon gerçekleştirilmelidir. 
(Kanıt düzeyi orta/B, Güçlü öneri/I).
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lü ek öneriler sağlamıştır. ESCAPE protokolü, sistolik 
KB 150 mmHg’nın üzerinde, arter oklüze kalırken kol-
lateral akışı yeterli tutmada ve desteklemede muhteme-
len yararlı olduğunu ve reperfüzyon sağlandıktan sonra 
KB’ nı kontrol etmenin ve o birey için normal bir KB’ 
nı hedeflemenin akılcı olduğunu belirtir. Düşük dozlar-
da Labetalol veya metoprolol gibi bir IV bloker önerilir. 
104 DAWN protokolü, mekanik trombektomi sonrası 
reperfüzyon sağlanan hastalarda, ilk 24 saatte sistolik 
KB 140 mm Hg altında korunmasını önermiştir. (üçte 
ikiden fazla MCA bölge reperfüzyonu elde etmek olarak 
tanımlanır) (73). 

Diğer Rehberlerin Önerileri (CSAG) (3)

1. Semptomatik intrakraniyal arter stenozu olan hasta-
larda, antiplatelet tedaviye en kısa sürede başlanmalı 
ve uzun süre kullanılmalıdır. Alternatif antiplatelet 
ilaçlar aspirin, klopidogrel ve silostazoldür (Kanıt 
düzeyi yüksek, Güçlü öneri).

2. Yüksek riskli intrakraniyal arter darlığı olan (%70-
%99) ve minor inme geçiren hastalar için, 90 günlük 
ikili antiplatelet tedaviden (aspirin ve klopidogrel) 
sonra tekli antiplatelet tedavi alınması önerilir. 90 
gün içinde ikili antitrombosit tedavi ile birlikte stent 
tedavisi uygulanması önerilmemektedir (Kanıt dü-
zeyi orta/B, Kabul edilebilir öneri/IIb).

3. İntrakraniyal arteriyel stenozu olan inmeli hastalar-
da, tromboembolizmin neden olduğu erken inme 
nüksü riskini azaltmak için aspirin ve klopidogrelin 
birlikte kullanımı önerilir. Bir hafta sonra, kombi-
ne tedaviye devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi 
amacıyla risk yeniden değerlendirilir. İkili antiplate-
let tedaviye, hastalığın başlangıcından sonra 3 ay de-
vam edilebilir. İkincil korunma için rutin antikoagü-
lan tedavi önerilmemektedir (Kanıt düzeyi yüksek, 
Güçlü öneri).

Epileptik Nöbet

ÖNERİ 1: İnme sonrası ortaya çıkan tekrarlayan 
nöbetler, diğer akut nörolojik durumlardaki nöbetlere 
benzer şekilde tedavi edilmelidir ve antiepileptik ilaçlar, 
hasta özelliklerine göre seçilmelidir. (Kanıt düzeyi dü-
şük/C, Güçlü öneri/I)

ÖNERİ 2: Aİİ geçiren hastalarda, antiepileptik ilaçla-
rın profilaktik kullanımı önerilmemektedir. (Kanıt Dü-
zeyi orta/B/,Zayıf öneri/faydalı değil/III)

Kanıt Açıklama: İskemik infarkt sonrası bildirilen 
nöbet insidansı çalışmalar arasında büyük ölçüde değişi-
kenlik gösterse de, çoğu rapor insidansı %10 altında ola-
rak belirtmektedir (20, 21). Hemorajik transformasyonu 

litik kullanılmış ve yalnızca mekanik trombektomi de-
nendikten sonra hedef reperfüzyon oluşturmasına izin 
verilmiştir. Mekanik trombektomi yapılan 141 hastanın 
15’ine (%11) ortalama 8,8 mg uygulanmıştır. Tek başına 
mekanik trombektomi ile karşılaştırıldığında sonuçlar 
üzerinde hiçbir etki saptanmamıştır. 

14. Tandem oklüzyonların tedavisinde (hem ekstrak-
raniyal hem de intrakraniyal oklüzyonlar) EVT ile 
trombektomi akılcı olabilir. (Kanıt düzeyi orta/B, 
Zayıf öneri/IIb).

Kanıt Açıklama: Mekanik trombektominin tek ba-
şına medikal tedaviye göre yararını gösteren son en-
dovasküler çalışmalarda tandem oklüzyonlar dikkate 
alınmıştır. HERMES meta-analizinde, 1254 tandem 
tıkanıklıktan 122 hasta (RR, 1,81; %95 CI, 0.96-3.4) ve 
1254 nontandem tıkanıklık 1132 hasta (RR, 1,71; %95 
CI, 1.40-2.09) rapor edilmiştir (62). THRACE’de, 196 
tandem tıkanıklığın 24’ü (RR, 1,82; %95 CI, 0.55-6.07) 
ve 196 nonandem tıkanıklığın 172’si (RR, 1,34; %95 CI, 
0.87-2.07), tek başına IV alteplaz ile karşılaştırılmıştır 
(60). HERMES’te, proksimal ekstrakraniyal karotis tı-
kanıklığına yönelik tedavi yöntemlerinin heterojenitesi 
vardır (proksimal lezyonlara revaskülarizasyon uygu-
lanmaması / anjiyoplasti/stentleme) Çoklu geriye dönük 
raporlar, tandem oklüzyonlar için EVT’nin teknik ba-
şarısını detaylandırır, ancak karşılaştırmalı yaklaşımlar 
hakkında spesifik bilgi sağlamaz. Bu nedenle, tandem 
oklüzyonlu hastalar için optimum tedavi yaklaşımı hak-
kında herhangi bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. 

15. Aİİ geçiren hastalar için endovasküler tedavi sırasın-
da, hasta risk faktörlerinin, prosedürün teknik per-
formansının ve diğer klinik özelliklerin kişiselleşti-
rilmiş değerlendirmesine dayalı bir anestezi tekniği 
seçmek akılcıdır. Daha fazla randomize çalışma veri-
sine ihtiyaç vardır. (Kanıt düzeyi orta/B, Orta dere-
ce öneri/IIa).

16. Mekanik trombektomi uygulanan hastalarda, iş-
lem sırasında ve sonrasında 24 saat boyunca KB’ nı 
180/105 mmHg ve altında korumak akılcıdır (Kanıt 
düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa).

Kanıt Açıklama: Mekanik trombektomi geçiren 
hastalarda işlem sırasında ve sonrasında kan basıncı te-
davisine rehberlik edecek çok sınırlı veri vardır. Bu or-
tamda optimum kan basıncı yönetimi yaklaşımlarına 
ilişkin RKÇ verileri mevcut değildir. 6 saatin altındaki 
RKÇ’ lerdeki hastaların büyük çoğunluğu IV alteplaz 
almıştır ve çalışma protokolleri, bu katılımcılar için 
uygulama sırasında ve sonrasında 24 saat boyunca KB 
180/105 ve altında olacak şekilde, yerel kılavuzlara göre 
yönetilmesini gereklilik görmüştür. İki çalışma protoko-



259

Nörovasküler Cerrahi Rehberleri
Akut İskemik İnme Hastaları İçin Öneriler

Kan Basıncı Kontrolü

Öneriler

1. Aİİ geçiren hastalarda, eşlik eden hastalıklar (örne-
ğin eşzamanlı akut koroner olay, akut kalp yetmezliği, 
aort diseksiyonu, tromboliz sonrası gelişen İSK veya 
preeklampsi/eklampsi) nedeniyle gereklilik durumu 
varsa, hipertansiyonun erken tedavisi gerekir. Başlan-
gıçta kan basıncını %15 oranında düşürmek güvenli 
olabilir. (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü Öneri)

Kanıt Açıklama: Aİİ geçiren hastalar, ciddi komp-
likasyonları önlemek için acil KB düşürülmesi gerek-
tiren akut komorbiditeler ile başvurabilir. Ancak, kan 
basıncının ani düşürülmesinin bazen serebral iskemiyi 
kötüleştirebileceğini akılda tutmak önemlidir (26). Bu 
durumlarda ideal tedavi hastaya özgü tedavidir, ancak 
genel olarak, ilk kan basıncını %15 oranında düşürmek 
makul bir hedeftir. 

2. IV alteplaz almayan veya endovasküler trombektomi 
(EVT) uygulanmayan, akut antihipertansif tedavi ge-
rektiren komorbiditesi olmayan, KB 220 / 120 mmHg 
ve üzeri olan hastalarda, hipertansiyon tedavisini ilk 
48 ila 72 saat içinde başlatmanın yararı belirsizdir. 
İnme başlangıcından itibaren ilk 24 saat içinde kan 
basıncını %15 oranında düşürmek akılcı olabilir. 
(Kanıt düzeyi orta, Zayıf Öneri / Telkin)

Kanıt Açıklama: Şiddetli hipertansiyonu olan hasta-
lar için (en yaygın olarak> 220/120 mmHg), Aİİ sonrası 
geleneksel olarak kan basıncının düşürülmesi önerilmiş-
tir. Ancak şiddetli hipertansiyon olan ve akut alevlenme 
olasılığı bulunan komorbid durumların yokluğunda, bu 
tür tedavinin yararı konusunda bir çalışma bulunma-
maktadır. 

3. Nörolojik olarak stabil, KB 140/90 mmHg üzerinde 
olan hastalarda, hastanede yatışı sırasında antihiper-
tansif tedaviye başlanması ve kontrendike olmadıkça 
uzun vadeli KB kontrolünün sağlanması akılcıdır. 
(Kanıt düzeyi orta/B, Orta derece öneri/IIa).

Kanıt Açıklama: Antihipertansif ilaçların başlanma-
sının taburculuk sonrası kan basıncının daha iyi kont-
rol edilmesiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (31, 32). Bu 
nedenle, hasta hipertansif kaldığında ve nörolojik olarak 
stabil olduğunda hastanede antihipertansif ilaçlara baş-
lamak akılcıdır (32,33,34). 

4. Organ fonksiyonlarını destekleyen gerekli sistemik 
perfüzyon düzeylerini korumak için, hipotansiyon 
ve hipovolemi düzeltilmelidir. (Kanıt düzeyi düşük, 
Güçlü öneri /I)

olan hastalarda iskemik infarkt sonrası nöbet insidansın-
da artış bildirilmiştir (22). Tekrarlayan ve geç başlangıçlı 
nöbet insidansında da farklı çalışmalarda farklı oranlar 
göze çarpmaktadır (23, 24). İnme hastalarında, nöbet-
lerin tedavisinde antikonvülzanların etkinliği hakkında 
çok az veri mevcut olduğundan, mevcut öneriler, her-
hangi bir nörolojik hastalık sırasında ortaya çıkan nö-
betlerin yönetim esasına dayanmaktadır. Bugüne kadar 
hiçbir çalışma iskemik inmeden sonra profilaktik anti-
konvülsan kullanımının bir yararı olduğunu gösterme-
miştir ve nöbetten sonra antikonvülsanların uzun süreli 
kullanımına ilişkin endikasyonlar hakkında çok az bilgi 
mevcuttur.

■ Aİİ GEÇİREN HASTALARDA GENEL 
DESTEK TEDAVİSİ

İnme Üniteleri

Öneriler

1. Rehabilitasyonu içeren kapsamlı özel inme bakımı-
nın (inme ünitelerinin) kullanılması önerilir. (Kanıt 
düzeyi yüksek/A, Güçlü öneri/I)

2. Genel tedavi yönetiminin iyileştirilmesi için, standar-
dize edilmiş inme bakımı, hasta tedavi şemalarının 
kullanılması önerilir. (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü 
öneri)

Oksijen Destek Tedavisi

1. Bilinç gerilemesi olan veya hava yolunun bozulması-
na neden olacak düzeyde bulber disfonksiyonu olan 
akut inmeli hastaların tedavisinde, hava yolu desteği 
ve ventilatör kullanımı önerilmektedir. (Kanıt düze-
yi düşük, Güçlü Öneri)

2. Oksijen satürasyonunu %94’ ün üzerinde tutmak için 
ilave oksijen desteği sağlanmalıdır. (Kanıt düzeyi 
düşük, Güçlü Öneri)

3. Aİİ nedeni ile hastaneye yatırılan hipoksisi olmayan 
hastalarda, ilave oksijen desteği önerilmemektedir. 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/yararsız)

Kanıt Açıklama: 2013 Aİİ kılavuzuna göre değiş-
memiş öneri için ek destek, başvuru sonrası ilk 24 saat 
içinde rastgele seçilen 8003 katılımcıdan oluşan bir RKÇ 
tarafından sağlanmaktadır. Oksijen uygulamasının 90 
günlük sonuçları değerlendirildiğinde, 72 saat sürekli 
veya 3 gece boyunca sadece geceleri 2 L/dk (başlangıç 
O2 satürasyonu %93 üzeri) veya 3 L/dk (başlangıç O2 
satürasyonu %93 ve altı) oksijen desteği sağlanmasının 
hastaların fonksiyonel sonuçlarına yarar sağlamadığı 
gösterilmiştir (25).
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taların yakın takip edilmesi akılcıdır. (Kanıt düzeyi 
zayıf/C, Orta derece öneri/IIa)

3. Aİİ geçiren hastalarda hipoglisemi (kan şekeri <60 
mg / dL) tedavi edilmelidir. (Kanıt düzeyi düşük, 
Güçlü konsensus/öneri/I).

■ DERİN VEN TROMBOZU PROFLAKSİSİ

Öneriler

1. İmmobil inme hastalarında, kontrendikasyon yok-
sa derin ven trombozu (DVT) riskini azaltmak için 
rutin bakıma (aspirin ve hidrasyon) ek olarak, inter-
mittan pnömatik kompresyon (İPK) önerilir. (Kanıt 
düzeyi orta/B, Güçlü Öneri/I).

Kanıt: CLOTS 3, Birleşik Krallık’ taki 94 merkezde 
2867 hastanın dâhil edildiği ve venöz tromboembo-
lizm profilaksisi için immobil inme hastalarında rutin 
bakıma İPK eklendiği hastalarla, eklenmediği hastala-
rın karşılaştırıldığı bir çalışmadır. Uygun hastalar, akut 
inme sonrası ilk 3 gün içinde, başka bir kişinin yardımı 
olmadan tuvalete gidemeyen hastalar olarak belirlendi. 
Rutin bakım, non hemorajik inmelerde aspirin kullanı-
mı, hidrasyon ve kompresyon çorapları olarak tanımlan-
dı. Hastaların %31’i profilaktik/tam doz heparin veya 
DMAH almıştır, ancak bu hastalar her iki grup arasında 
eşit olarak dağılmıştır. DVT, 1267 İPK kullanan hasta-
nın 122’sinde (%9,6), 1245 İPK kullanmayan hastanın 
174’ünde (%14,0) meydana geldi. (OR, %95 CI, 0.51–
0.84; p = 0.001). İPK ile tedavi edilen hastalar arasında, 6 
aya kadar sağkalımda istatistiksel olarak anlamlı bir iyi-
leşme olduğu gözlenmiştir (HR, 0.86; %95 CI, 0.73-0.99; 
p = 0.042), ancak hastaların disabilite durumlarında her-
hangi bir iyileşme gösterilememiştir. İPK’na bağlı kont-
rendikasyonlar, dermatit, kangren, şiddetli ödem, venöz 
staz, şiddetli periferik vasküler hastalık, postoperatif ven 
ligasyonu veya greft gibi bacak ile ilgili durumlar ve ay-
rıca mevcut bir DVT’nin varlığıdır (47, 48). Bu çalışmayı 
da içeren bir meta-analiz ve 2 küçük çalışmada da bu so-
nuçlar doğrulanmıştır (49). 

2. Aİİ geçiren immobil hastalarda, profilaktik doz sub-
kutan heparinin (fraksiyone olmayan heparin [UFH] 
veya DMAH) yararı tam olarak belirlenmemiştir. 
(Kanıt düzeyi yüksek/A, Kabul edilebilir öneri/
IIb).

Kanıt: Aİİ geçiren hastalarda venöz tromboembo-
lizm profilaksisi için kullanılan farmakolojik ilaçların en 
yeni ve kapsamlı meta-analizi, 1 büyük kapsamlı çalışma 
(n = 14 578), 4 küçük UFH çalışması, 8 küçük DMAH 
veya heparinoid çalışması ve 1 heparinoid çalışmasını 
içermektedir (49). Profilaktik antikoagülan kullanımı, 

Kanıt: En iyi hasta sonuçlarını elde etmek için Aİİ’ li 
hastalarda, idame ettirilmesi gereken KB seviyesi bilin-
memektedir. Bazı gözlemsel çalışmalar, daha düşük kan 
basıncı ile daha kötü sonuçlar arasında bir ilişki oldu-
ğunu gösterirken, diğerlerinde bu durum gözlenmemek-
tedir (35-40). İnme hastalarında düşük kan basıncının 
tedavisine yönelik hiçbir çalışma yoktur. Kolloidlerle 
kristaloidleri karşılaştıran 12 çalışmanın sistematik bir 
analizinde, ölüm veya hasta bağımlılık oranlarının ben-
zer olduğu gösterilmiştir. Parenteral sıvı infüzyonunun 
hacmini ve süresini yönlendirecek hiçbir veri yoktur 
(41). Farklı izotonik sıvıları karşılaştıran hiçbir çalışma 
yoktur. 

Vücut Isı Kontrolü

Öneriler

1. Hipertermi nedeni (38°C üstü) belirlenmeli ve tedavi 
edilmelidir. İnmeli hipertermik hastalarda ateş düşü-
rücü ilaçlar kullanılarak, vücut ısısı normal değerlere 
getirilmesi önerilir. (Kanıt düzeyi düşük/C, Güçlü 
konsensus/öneri/I).

Kanıt: Bu öneri için 2013 Aİİ Kılavuzlarından değiş-
meyen ek destek, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik 
Krallık’ta yoğun bakım ünitelerinde takip edilen, 2005 
ile 2013 yılları arasında geniş bir retrospektif kohort ça-
lışması ile sağlanmaktadır. İlk 24 saatte <37 °C ve >39 
°C’de pik sıcaklık, Aİİ geçiren 9366 hastada normoter-
miye kıyasla hastane içi ölüm riskinde artış ile ilişkilen-
dirilmiştir (42).

2. İskemik inmeli hastaların tedavisinde, indüklenmiş 
hipoterminin yararı tam olarak belirlenmemiştir. Hi-
potermi yalnızca devam eden klinik araştırmalar için 
önerilmelidir. (Kanıt düzeyi orta/B, Zayıf Öneri/IIb)

Kanıt: Hipotermi umut verici bir nöroprotektif stra-
tejidir, ancak Aİİ geçiren hastalarda yararı kanıtlanma-
mıştır. Çoğu çalışma, hipotermi indüksiyonunun, pnö-
moni de dâhil olmak üzere enfeksiyon riskinde bir artış 
ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir(43-46). Bu hâliyle 
terapötik hipotermi, yalnızca bir klinik araştırma için 
uygulanmalıdır. 

Glukoz Düzeyinin Kontrolü

Öneriler

1. Kanıtlar, Aİİ gelişimi sonrası ilk 24 saat boyunca kalı-
cı hastane içi hipergliseminin normoglisemiden daha 
kötü hasta sonuçlarıyla ilişkili olduğunu göstermek-
tedir ve bu nedenle, 140 ila 180 mg / dL aralığında 
kan şekeri seviyelerine ulaşmak için hipergliseminin 
tedavi edilmesi ve hipoglisemiyi önlemek için has-
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hastaların son takiplerinde mortalite veya fonksiyo-
nel durum üzerinde önemli bir etki ile ilişkilendirile-
memiştir. Ancak, semptomatik pulmoner embolilerde 
(OR, 0.69; %95 CI, 0.49-0.98) ve çoğu asemptomatik 
DVT’ lerde (OR, 0.21; %95 CI, 0.15-0.29) istatistiksel 
olarak anlamlı azalmalar olduğu görülmüştür. Semp-
tomatik intrakraniyal kanamalarda (OR, 1.68; %95 CI, 
1.11–2.55) ve semptomatik ekstrakraniyal kanamalarda 
(OR, 1.65; %95 CI, 1.0–2.75) istatistiksel olarak anlam-
lı artışlar gözlenmiştir. Venöz tromboembolizm riskini 
azaltarak edinilecek yararın, intrakraniyal ve ekstrak-
raniyal kanama risklerindeki artışı dengeleyecek kadar 
yüksek olduğu bir hasta alt grubu olabilir; ancak böyle 
bir alt grubu tanımlayacak hiçbir tahmin aracı tanımlan-
mamıştır (49-54). 

3. Profilaktik antikoagülasyon kullanımında, profilak-
tik doz DMAH’nin, profilaktik doz UFH’ye göre ya-
rarı belirsizdir. (Kanıt düzeyi orta/B, Kabul edilebi-
lir öneri/IIb)

Kanıt: Aİİ geçiren hastalarda venöz tromboembo-
lizm profilaksisi için, DMAH veya heparinoid ile UFH’ 
yi karşılaştıran en yeni ve kapsamlı meta-analiz, 1 büyük 
çalışma (n = 1762), DMAH ile UFH’ yi karşılaştıran 2 
küçük çalışma ve heparinoidler ile UFH’ yi karşılaştı-
ran 4 küçük çalışmayı içermektedir. UFH ile DMAH / 
heparinoidler karşılaştırıldığında, ölüm veya disabilite 
açısından önemli bir fark olmadığı gözlenmiştir (49). 
DMAH / heparinoid kullanımı, genellikle asemptoma-
tik seyreden DVT’ lerde istatistiksel olarak anlamlı bir 
azalma ile ilişkilendirilmiştir (OR, 0.55; %95 CI, 0.44-
0.70), ancak majör ekstrakraniyal kanama riskinin 
artırdıkları gözlenmiştir (OR, 3.79; %95 CI, 1.30–11.03). 
DMAH günde bir kez uygulanabilir ve bu nedenle 
hemşireler için daha uygun ve hastalar için daha rahattır. 
Yüksek maliyet ve böbrek yetmezliği olan yaşlı hasta-
larda artmış kanama riski, DMAH’ nin akılda tutulması 
gereken dezavantajlarıdır.
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■ AMAÇ ve GİRİŞ

Travmatik beyin hasarı (TBH), 18-45 yaş grubun-
daki hastalarda mortalite ve morbiditenin önde gelen 
nedenidir. Mağdurların büyük kısmı hem hastalar hem 
de aileleri için büyük bir sosyoekonomik yüke yol açan 
ciddi engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. TBH’ 
nın önde gelen nedenleri, trafik kazaları ve düşmedir. 
TBH rehberleri, TBH ile hastaneye yatırılan hastalar için 
yüksek kalitede bakım ve sonuçlarda iyileşme sağlamayı 
amaçlayan protokol tabanlı yönetim stratejileridir (1). 

Klasik olarak, TBH şiddetinin klinik sınıflandırması, 
yaygın kullanılan Glasgow Koma Skoru (GKS) ile yapıl-
maktadır (2). GKS hafif TBH’ı 13 olarak ve orta TBH’ı 
9-12 GKS olarak tanımlamıştır (3). 1991 Travmatik 
Koma Veri Bankasından kabul edilen şiddetli TBH (şT-
BH)’nın klinik tanımı, GKS 3-8 olmasıdır (4).

TBH ardından, birincil yaralanma, travma sırasında 
kafatasına ve beyine uygulanan kuvvetlerin mekanik et-
kisinden kaynaklanır. Birincil yaralanma, kan-beyin ba-
riyeri parçalanmasına, beyin ödemine, intrakraniyal ba-
sınçta artışa ve nihayetinde apoptosis ve nekroz ile hücre 
ölümüne neden olan endojen bir nöroinflamatuar yanıtı 
başlatan nöronal hasara sebep olur. Sekonder yaralanma, 
primer yaralanmadan hemen sonra başlar ve kısa sürede 
küresel ve fokal iskemiye, genel durumun kötüleşmesine 
ve morbiditeye neden olur. Sekonder yaralanma kaska-
dına, klinik durumu iyileştirmek için müdahale edilebi-
lir (5).

TBH erken dönem tedavisinin genel prensipleri ye-
terli oksijenasyonu, stabil serebral perfüzyon, kan şekeri 
kontrolü ve elektrolitlerin bakımını sağlamaktır. TBH 
hastalarında klinik tedavi hedefi ikincil beyin hasarını 
önlemek için zamanında ve uygun tedaviyi başlatmaktır.

TBH tedavisinin temel taşı, hipoksi ve hipotansi-
yon gibi olaylarla ilişkili ikincil yaralanmaları önlemek 
için hava yoluna, oksijenasyona, yeterli hemodinamik 
desteğe, medikal tedavisine dikkat ederek bu hastaların 
yoğun bakım tedavisi ve cerrahi tedavisidir. Amaç TBH 
ile ilgili sistematik taramada elde edilen yazılar içinden, 
sistematik metodoloji içeren rehberlerin değerlendiril-
mesi sonucu, en uygun bulunan rehberdeki önerilerini 
sunmaktır.

■ YÖNTEM

Rehber için TBH’na yönelik sistematik araştırma 
(Ocak 2013- Ocak 2019) dört veritabanı (MEDLINE, 
PubMed, EMBASE, Cochrane Kütüphanesi) kullanılarak 
yapılmıştır. Aşağıdaki anahtar kelimeler tüm aramalar 
için bir arada kullanıldı: kafa travmaları (Head Trauma), 
travmatik beyin hasarı (Traumatic Brain Injury), rehber-
ler (Guidelines). Ayrıca, TBH ile ilgili makaleler, TBH’ını 
hedef alan rehberlerin alıntıları için gözden geçirildi. Li-
teratür taramasında TBH ve kafa travmaları başlığı altın-
da 45513 makale tespit edildi. Bu anahtar kelimelere Gu-
ideline kelimesi eklenerek Ocak 2013-Ocak 2019 yılları 
arasında olan 958 makale değerlendirildi. Bu yayınlar 
içinden literatürlerde guideline için AGREE, PRISMA, 
GRADE yöntemlerinin kullanıldığı 35 yayın değerlen-
dirilildi. Brain Trauma Foundation’s Guidelines’ın Kafa 
Travması yönetimi Rehberi 2017 yılında güncellenmiş 
önerileri sunduğu için temel alındı (Carney N, Totten 
AM, O’Reilly C, et al. Guidelines for the Management of 
Severe Traumatic Brain İnjury, Fourth Edition. Neuro-
surgery 2017; 80: 6-15).

Kanıt kalitesinin yazılarda aşağıdaki gibi derecelen-
dirildiği görüldü:

• Yüksek kaliteli kanıtlar: daha fazla araştırma, etki-
nin tahminine duyulan güveni değiştirmek için pek 
mümkün değildir;

• Ortalama kalite kanıtı: daha fazla araştırmanın et-
kinin tahmininde güven üzerinde bir etkisi olması 
muhtemeldir ve etkinin tahminini değiştirebilir;

• Düşük kalite kanıtı: daha fazla araştırmanın etkinin 
tahmininde güven üzerinde bir etkisi olması ve etki-
nin tahminini değiştirmesi muhtemeldir;

• Çok düşük kaliteli kanıt: etkinin herhangi bir tahmi-
ni çok düşüktür.

Öneri seviyesi ikili (pozitif veya negatif) yani; güçlü 
ya da zayıf olarak değerlendirildi:

• Güçlü öneri: öneririz veya önermiyoruz 

• Zayıf öneri: öneririz veya önermeyiz

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Gökhan ÇAVUŞ

Erişkin Travmatik Beyin Hasarlı Hastalar İçin Öneriler
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hipotansiyon ataklarının (sistolik kan basıncı 90 mmHg) 
altında en az 5 dakika boyunca meydana gelmesinin, 
nörolojik morbidite ve mortalitede önemli bir artışla iliş-
kili olduğunu göstermiştir (22). Hastane öncesi ve hasta-
nede arteriyel hipotansiyon, mortalitenin artması ile iliş-
kilidir (23). Şiddetli TBH hastalarında ortalama arteriyel 
basıncı 80 mmHg ve üzeri olarak korunması önerilir.

Hipoksemi travmatik beyin hasarı olan hastaların 
yaklaşık %20’sinde ortaya çıkar (24). Mortalite artışı ve 
ağırlaşmış nörolojik sonuçlarla ilişkilidir. IMPACT çalış-
ması, hipoksi varlığının 6 aydaki kötü nörolojik sonuçla 
anlamlı şekilde ilişkili olduğunu bulmuştur (11). Ayrı-
ca, hipoksemik atakların süresi (SaO2%90) mortalitenin 
önemli bir göstergesidir (25).

Arteriyel hipotansiyon ve hipoksemi birlikteliği, %75 
ölüm oranı ile özellikle tehlikelidir (26). Bu ikincil zarar 
veren durumların tespiti ve düzeltilmesine ilişkin proto-
koller, beyin hasarlı hastaların sonuçlarının iyileştirilme-
si ile ilişkilidir (26). 

Öneri 1.3: TBH’nın şiddetinin, klinik ve radyolojik 
kriterler üzerinden değerlendirmesi önerilir (BT tara-
ması).

Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri.

Kanıt: Beyin BT taramaları, herhangi bir şiddetli 
(GKS 3-8) veya orta düzeyde (GKS 9-13) TBH’ da gecik-
meden yapılmalıdır.

Hafif TBH (GKS 14-15) olan hastalar, aşağıdakileri 
karşılarlarsa beyin BT taraması yapılmalıdır: kafa tabanı 
kırık bulguları (retroauriküler hematom, periorbital he-
matom), deprese kafatası kırığı, travma sonrası epilepsi, 
fokal nörolojik defisit, pıhtılaşma bozuklukları, antikoa-
gülan tedavi (14, 18, 20). 

Öneri 1.4: TBH’ nın ciddiyetini değerlendirmek 
için transkranial Doppler kullanması önerilir.

 Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri.

Kanıt: TBH hastalarında, serebral perfüzyon basıncı 
(SPB), diyastolik, sistolik ve ortalama kan akış hızlarının 
ölçümünden türetilen bir parametre olan Pulsatilite İn-
deksi (PI) hesaplanabilir. Transkranial Doppler (TKD), 
yoğun bakımda beyin hemodinamiğini değerlendirme-
de kullanıldığı için önem kazanmaya başlamıştır (27). 
Ancak, travmatik beyin hasarı olan hastaların hastaneye 
geldiklerinde TKD kullanımı yaygın olmadığından eli-
mizde sınırlı veri mevcuttur. Yapılan çalışmalar, 28 cm/
s’nin altındaki ortalama kan akış hızı (Vm) veya düşük 
Vm ve yüksek PI (28) kombinasyonu arasında yüksek 
mortalite oranı ile bir ilişki olduğunu göstermiştir. Orta 

Öneriler

1. TBH Hastalarının Başlangıçtaki Hasar Düzeyi 
Nasıl Değerlendirilir?

Öneri 1.1: TBH düzeyi, Glasgow Koma Skoru, has-
tanın özellikle motor yanıtı, pupil büyüklüğü ve pu-
pillerin ışık reaksiyonu değerlendirilerek saptanır.

Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü Öneri.

Kanıt: TBH’ nın başlangıçtaki klinik değerlendirme-
sinde; Yaş, başlangıç Glasgow koma skalası ve pupiller 
büyüklüğü ve reaktivitesi yakın tarihli çalışmalarda bile, 
6 aylık nörolojik sonuçların anahtar parametreleridir (6, 
7). 

Glasgow koma skalası, 3 açıklamaya göre tanımlan-
malıdır, yani Göz-Sözel-Motor yanıtıdır (8, 9).

Bununla birlikte, Glasgow koma skoru ile sonuç ara-
sındaki korelasyon son çalışmalarda daha az belirgin 
hâle gelmiştir (10). Sedasyon ve trakeal entübasyonun 
yaygın kullanımı, göz ve sözel tepkilerin değerlendiril-
mesini engellemiştir. Sedasyonlu hastalarda motor kom-
ponenti sağlam kalır ve kafa travmasının şiddeti ile iyi 
koreledir. Motor cevabını temel alan TBI hastalarının 
basitleştirilmiş bir değerlendirmesi önerilmiştir (11, 12).

Sekonder nörolojik kötüleşmeyi tespit etmek için, 
hastanın ilk tedavisi sırasında klinik muayene tekrarlan-
malıdır (13-15). Bu tekrarlayan muayenenin ne zaman 
yapılacağı, sorumlu doktorun takdirine bırakılmıştır, 
ancak hastaneye yatırıldıktan sonra da muayene devam 
ettirilmelidir (13, 16).

Orta dereceli kafa travması olan hastalarda, yani 9 
ile 13 arasında bir Glasgow koma skoru olanlarda, nöro-
lojik durumunda bozulma riski vardır (16). Bu durum-
da, nörolojik muayenesinin şu şekilde yapılması gerekir 
(17); ilk 2 saat boyunca her 30 dakikada bir ve daha son-
ra 4 saat boyunca her saat (18); veya ilk 2 saat boyun-
ca her 15 dakikada bir ve ardından 12 saat boyunca her 
saat (19). Glasgow koma skorunda değişiklik olmadan 
sekonder bir nörolojik defisit ortaya çıkması veya en az 
iki puanlık Glasgow koma skorunda düşüş durumunda 
ikinci bir BT çekilmelidir (20).

Öneri 1.2: Sekonder serebral hasara sebep olabile-
cek sistemik faktörleri araştırma ve düzeltme önerilir.

 Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü Öneri.

Kanıt: TBH’ nın başlangıç evresindeki arteriyel hipo-
tansiyon, 6 ayda kötü prognoz ile ilişkili anahtar bir ko-
nudur (11, 21). Travmatik Koma Veri Bankası, arteriyel 
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Öneri 2.2: Yetişkinlerde, serebral perfüzyon basın-
cını ölçmeden önce, sistolik kan basıncının 110 mmHg 
üzerinde olması önerilir.

Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri.

Kanıt: Nörolojik sonuç, TBI’nın erken evresindeki 
tek bir hipotansiyon bölümünden (sistolik kan basıncı 
<90 mmHg) sonra şüphesiz kötüleşir. Daha yakın za-
manlarda, sistolik kan basıncının başvuru sırasında 110 
mmHg altına düştüğünde ölüm oranının belirgin şekilde 
yükseldiği gösterilmiştir.

Herhangi bir arteriyel hipotansiyon gelişiminin ön-
lenmesi kritiktir. Hipotansiyon gelişimini önlemek için; 
sedasyon sağlamak amacıyla hipotansiyona sebep ola-
bilecek ajan kullanılmamalı, bolus sedasyondan ziyade, 
sürekli sedasyon yapılmalı, hipovolemi düzeltilmeli, 
santral venöz dönüşü kolaylaştırmak için varsa meka-
nik ventilasyon ayarları düzenlenmelidir (46). Arteriyel 
hipotansiyonun hızlı düzeltilmesi, fenilefrin ve norepi-
nefrin gibi vazopressör ilaçları içermelidir. Azalan sa-
kinleştirici dozları veya artan sıvı, hemodinami üzerinde 
geciktirici etkilere neden olabilir.

Öneri 2.3: Ağır travmatik beyin hasarı hastaları-
nın, hastane öncesi dönemde bile trakeal entübasyon 
ile ventilasyonunun kontrol edilmesi önerilir.

Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri.

Kanıt: Hava yolu kontrolü bir önceliktir ve hastane 
öncesi trakeal entübasyon, travma hastalarının ölüm 
oranını azaltır. Arteriyel CO2 kısmi basıncının (PaCO2) 
beyin dolaşımı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Hipo-
kapni, serebral vazokonstriksiyonu indükler ve beyin 
iskemisi için risk faktörüdür (47). Entübe edilmiş hasta-
larda endtidal CO2’nin (EtCO2) izlenmesi, trakeal tüpün 
doğru yerleştirilmesini kontrol etmek, PaCO2’yi normal 
aralıkta tutmak ve kardiyak debide olası bir düşüşü tespit 
etmek için kritik öneme sahiptir. Mekanik ventilasyonu 
ayarlamak için, arteriyel gaz numuneleri almadan önce 
30-35 mmHg arasında bir EtCO2 önerilir (48).

3. Ağır Travmatik Beyin Hasarı Hastalarında 
Görüntüleme Stratejileri

Öneri 3.1: Travmatik beyin hasarı hastalarında, 
gecikmeden Bilgisayarlı Beyin Tomografi (BBT) tara-
ması yapılması önerilir.

Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri (düzey I).

Kanıt: Tüm beynin, milimetrelik kalınlıkta kesit-
ler hâlinde çekilen BBT ile değerlendirilmesi TBH’daki 
referans yöntemdir. Kesitler hem parankim hem de ke-
mik dozunu içermelidir. Koma veya anormal nörolojik 

veya hafif TBH hastalarından sonra (Glasgow koma sko-
ru 9-14), travma sonrası ilk hafta içinde sekonder nöro-
lojik kötüleşmesi olan hastalarda başvuru sırasındaki PI 
değeri daha yüksek bulunmuştur. Şiddetli TBH hastala-
rında (GKS<9), acil servise başvuruda TKD ölçümlerine 
dayanan bir strateji tanımlanmıştır (29): eğer hastada Vd 
<20 cm / s ve PI> 1.4 ise, beyin perfüzyonunu iyileştir-
mek için terapötik önlemler alınmıştır. Hastaneye varışta 
TKD kullanımı, çoklu travma hastalarının başlangıç de-
ğerlendirmesinin bir parçası olmalıdır.

Öneri 1.5: Travmatik beyin hasarı hastalarının 
başlangıç ciddiyetini değerlendirmek için biyobelir-
teçlerin, klinik rutinde kullanılması önerilmez. 

Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri.

Kanıt: Glasgow koma Skalası (GKS) ve beyin BT gö-
rüntülemesi kullanılarak yapılan ilk değerlendirmeye 
ek olarak, TBH’nın ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi 
sağlamak için biyobelirteçlerin kullanılması önerilmiştir.

3. ve 6. aydaki nörolojik sonuçlarla aşağıdaki biyobe-
lirteçler arasında bir ilişki bulunmuştur: plazma S100b 
(30, 31), nöron spesifik enolaz (NSE) (32,33), Ubiku-
itin C terminal Hidrolaz-L1 (UCH-L1) (34, 35), miye-
lin-protein (MBP) (36, 37) ve tau proteini (38). S100b 
proteini, UCH-L1, SBDPs (39, 40) ve tau proteinli (41) 
beyin omurilik sıvısında da benzer bulgular gözlenmiş-
tir. Ancak, TBH hastalarının başlangıç şiddetini değer-
lendirmek için bu biyobelirteçlerin, özellikle de serum 
biyobelirteçlerinin performansında belirsizlikler devam 
etmektedir (42). 

2. TBH Hastaları İçin Hastane Öncesi Tedavi 
Yöntemleri Nelerdir?

Öneri 2.1: TBH hastalarının, olay yerindeki bir 
hastane öncesi, tıbbi ekip tarafından yönetilmesi ve 
onları en kısa zamanda beyin cerrahisi uzmanı olan 
bir merkeze aktarması önerilir.

Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri.

Kanıt: Travma yaralanmalarında, TBH’nın bu konu-
da tecrübeli merkezlere transferi sağlanmalıdır. Tecrü-
beli merkezlerde, sağkalım oranları açısından, en fazla 
olumlu sonuçlar elde edildiği gösterilmiştir (43). TBH 
hastalarının uzmanlaşmış bir yoğun bakımdaki tedavisi, 
sonuçların iyi olmasını sağlar (44). 

Aynı şiddete sahip travmalı hastalar için, nöroşirürji 
merkezlerinde, diğer merkezlere göre, nöroşirürji uygu-
lamaü gerektirmeyen hastalarda bile ölüm oranı düşük 
bulunmuştur (45). 
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Öneri 4.2: İnatçı intrakranial hipertansiyonun ol-
duğu travmatik beyin hasarının erken evresinde int-
rakraniyal basıncı kontrol etmek için, geniş (12x15cm) 
frontotemporoparietal dekompresif kraniektomi ya-
pılması önerilir.

Bifrontal DK önerilmez.

Kanıt düzeyi orta/IIa, Güçlü öneri/I.

Kanıt: 1000’den fazla hastayı içeren dört klinik çalış-
ma da TBH sonrası dekompresif kraniektomi (DK)’nin 
etkinliği araştırılmıştır (54-58). Kraniektominin tedavi 
stratejisindeki yeri duruma göre değişiklik göstermek-
tedir. İnatçı intrakraniyal hipertansiyonda bir kurtarma 
stratejisi olarak veya terapötik hipotermi ve barbitürat-
ların başlamasından önceki ilk 72 saat içinde kullanıla-
bilir. En sık kullanılan teknik, genişletilmiş duraplastiyle 
birlikte büyük frontotemporoparietal kraniektomidir 
(100 cm2 üzeri). Bazı çalışmalarda diffüz lezyonu olan 
hastalarda bifrontal kraniektomi yapılmıştır. Karar vaka 
bazında alınmalıdır. DECRA çalışmasında bifrontal 
kraniektomi kötü sonuçlarla ilişkili bulunmuştur. RES-
CUE-ICP çalışmasında, inatçı intrakranial hipertansiyo-
nu olan dekompresif kraniektomi veya barbitürat koma 
tedavisi randomize olarak yapılan hastalar arasında, de-
kompresif kraniektomi yapılan grupta mortalite oranı 
%26,9 iken medikal tedavi yapılan grupta bu oran %48,9 
bulunmuştur. Altıncı aydaki olumlu sonuç, iki grup ara-
sında farklı bulunmamıştır (59).

Editör Notu; Rehber, 2020 yılında tamamlanmış olan 
DECRA dikkate alınarak, dekompressif kraniektomi 
(DK) önerilerini güncellemiştir (DK1, DK2). Buna göre;

• Geç inatçı İKB yükselmesi için uygulanan DK, mor-
talite ve olumlu sonucu iyileştirmek için önerilir,

• Erken inatçı İKB yükselmesi için DK uygulanması, 
mortalite ve olumlu sonucu düzeltmede önerilmez,

• Sekonder DK hem erken hem de geç İKB yüksel-
mesi için tedavi olarak, İKB’ı ve yoğun bakım sü-
resini azaltmak için önerilir, ancak bu etkiler ile 
olumlu sonuç arasındaki ilişki belirsizdir,

DK1. Cooper DJ, Rosenfeld JV, Murray L, et al. Pa-
tient outcome at twelve months after early decompressi-
ve craniectomy for diffuse traumatic brain injury in the 
randomized DECRA clinical trial. J Neurotrauma 2020; 
37(5): 810-816.

DK2. Hawryluk GWJ, Rublano AM, Totten AM, et al. 
Guidelines fort he management of severe traumatic bra-
in injury: 2020 update of the decompressive craniectomy 
recommendations.

Neurosurgery 2020; 87: 427-434.

muayene durumunda gecikmeden gerçekleştirilmelidir. 
Çekilen BBT, beyin cerrahisi tedavi uygulamalarını ve 
monitörizasyon tekniklerini yönlendirebilir (49, 50). 

Öneri 3.2: Risk faktörü olan hastalarda, BT anji-
yografi kullanarak supra aortik ve intrakranyal arter-
lerin erken dönemde değerlendirilmesi önerilir.

Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri.

Kanıt: Supra aortik ve intrakranial arterlerin travma-
tik diseksiyonu için risk faktörleri şunlardır:

- Servikal omurganın kırığının varlığı;

- Beyin görüntüleme yöntemleri ile açıklanmayan fo-
kal nörolojik defisit;

- Claude Bernard-Horner sendromu;

- Lefort II veya III tipi yüz kırıkları;

- Kafa tabanı kırıkları;

- Boyundaki yumuşak doku lezyonları.

Bu risk faktörleri, supra aortik ve intrakranial damar-
ların BT anjiyografisi ile değerlendirilmesini gerektirir. 
Bu risk faktörlerinin yokluğunda bile, özellikle nörolojik 
muayenenin sınırlı olabileceği en ağır hastalarda, BT an-
jio ile supra aortik ve intrakranial vasküler yapıların de-
ğerlendirilmesi önerilir. Arteriyel diseksiyon şüphesi ol-
ması durumunda, MR-anjiyografi veya kateter anjiyog-
rafisi (DSA) ile normal bir BT-anjiyografi çekilmelidir.

4. Nöroşirürji Girişimleri İçin Endikasyonlar 
(Serebral Monitörizasyon Hâriç)

Öneri 4.1: İntrakraniyal basınç (İKB) artışına bağlı 
sekonder beyin hasarı gelişimini engellemek için, se-
dasyon yapılması yerine eksternal ventriküler drenaj 
takılması önerilir.

Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri.

Kanıt: Beyin omurilik sıvısının (BOS) normal veya 
küçük hacimli ventriküllerden drenajı, intrakraniyal 
basıncı kontrol etmek için terapötik bir seçenektir. Ça-
lışmalarda bahsedilmesine rağmen, bu uygulamaün et-
kinliği güçlü kanıtlardan yoksundur (51). Küçük bir BOS 
hacminin çıkarılması kafa içi basıncı belirgin şekilde 
azaltabilir. Eksternal ventriküler drenaj, nöronavigasyon 
kullanılarak yerleştirilebilir (52).

Eğer intrakraniyal hipertansiyon EVD takılarak teda-
vi edilemiyorsa, KİB’ı düşürmek için kitle etkisi yapan 
kanamaların cerrahi ile boşaltılması da bir seçenektir 
(53).
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kötü nörolojik sonuç riski ile ilişkilidir. 40 mmHg’lık bir 
İKB’ın üzerinde ölüm riski yaklaşık 7 kat daha yüksektir 
(68).

İntrakraniyal hipertansiyonun sonuç üzerine etkisi, 
nörolojik değerlendirmesi uygun olmayan hastalarda 
İKB izlemesinin kullanılmasını gerektirir.

İlk çekilen BBT anormal olduğunda, hastaların 
%50’sinden fazlasında intrakraniyal hipertansiyon bul-
gularını gösterecektir. İntrakraniyal hipertansiyonda be-
yin BT kriterleri; 

• Serebral ventriküllerin kaybolması, 

• Orta hatta 5 mm’den fazla şift, 

• İntraserebral hematom hacminin 25 mL’den fazla ol-
ması (69), 

• Bazal sisternlerin sıkışmasıdır (70). 

Bazal sisternlerin olmaması, vakaların %70’inden 
fazlasında 30 mmHg’dan daha yüksek bir İKB’ı gösterir 
(71). Ancak, bazal sisternlerin görünürlükleri intrakra-
niyal hipertansiyonu dışlayamaz. Travmatik subarak-
noid kanama varlığı intrakranial hipertansiyon riski ile 
ilişkilidir (72).

Acil ekstrakranial cerrahi durumunda, birkaç çalış-
mada yüksek İKB ile ilişkili arteriyel hipotansiyona bağlı 
olarak serebral hipoperfüzyon insidansı yüksek bulun-
muştur. Azalmış perfüzyon basıncı, primer ve sekonder 
beyin hasarını şiddetlendirir ve beyin ödemini kötüleş-
tirir (73-75).

Öneri 6.2: İlk serebral BT’ de, klinik kötüleşme ve/
veya transkranial Doppler anormalliklerine dair kanıt 
yoksa, intrakranial basıncın izlemesi önerilmez.

Kanıt düzeyi düşük, orta derece/2A).

Kanıt: Her ne kadar normal bir beyin BT, komatoz 
hastalarda müteakip intrakranial hipertansiyon riskini 
göz ardı edemese de, ilk beyin BT normal olduğunda 
(%0-8) İKB artışı insidansı özellikle düşüktür (76, 77). 
Beyin BT görüntülemesindeki son gelişmeler BT’nin int-
rakraniyal hipertansiyonu ekarte etmek için iyi perfor-
mansını açıklayabilir.

Randomize kontrollü bir çalışma olan BEST-TRIP 
çalışmasında, tekrarlanan BT taramaları ile İKB izleme 
ve klinik sürveyans arasında nörolojik sonuçta fark bu-
lamamıştır (78-81). Tamamen normal BT taraması olan 
travmatik beyin hasarı hastalarında, risk-fayda dengesi, 
invaziv İKB izlemesi için endikasyonu desteklememek-
tedir. Nörolojik sürveyans mümkün değilse ve/veya has-

5. Sedasyon ve Analjezi

Öneri 5.1: İntrakraniyal hipertansiyon ve konvül-
sif status epileptikus tedavisinde, TBH’li hastalarda 
sedasyon ve analjezinin sürdürülmesi ve kesilmesi, 
beyin hasarı olmayan hastalar için kullanılan kılavuz-
lara uymalıdır.

Kanıt düzeyi düşük, zayıf öneri/uzman görüşü.

Kanıt: Çok az çalışma olmasına rağmen, sedasyon 
ve analjeziyi yönetmek için klinik skorların kullanılması 
ve protokollerin uygulanması fayda sağlayabilir. Günlük 
sedasyon kesintisi, intrakraniyal kompliansı düşük olan 
hastalarda serebral hemodinamik için zararlı olabilir 
(60). Bir sedatif veya opioid ajanın travmatik beyin ha-
sarı hastalarında diğerlerinden daha fazla etkinlik sağ-
ladığına dair kanıt bulunamadı. Arteriyel hipotansiyon 
barbitüratlar, midazolam bolusu veya opioid bolusu ile 
görülebilir (61, 63). İlaç seçiminde ve uygulama şekille-
rinde sistemik hemodinamiğin kontrolüne dikkat edil-
melidir. Travmatik beyin hasarı hastalarında halojenli 
ajanlar ve deksmedetomidin kullanımı ile ilgili yeterli 
veri yoktur. 

İntrakranial hipertansiyon gelişimine karşı prof-
laksi amaçlı barbitürat uygulaması önerilmez.

Standart medikal ve cerrahi tedavilere rağmen, 
inatçı artmış intrakranial basınç hâlinde hemodina-
mik stabilite korunarak barbitürat önerilir (orta dü-
zey kanıt, orta seviye öneri).

6. Travmatik Beyin Hasarı Hastalarında Serebral 
Monitörizasyon Endikasyonları ve Modaliteleri

Öneri 6.1: Aşağıdaki durumlarda intrakranial hi-
pertansiyonu tespit etmek için, TBH sonrası İKB izle-
mesi önerilir:

- BBT taramasında yüksek İKB belirtileri;

- Ekstrakranial cerrahi uygulamalar (hayatı tehdit 
eden durumlar hâriç);

- Nörolojik değerlendirme mümkün olmadığında.

Kanıt düzeyi orta/IIb, Orta-Güçlü öneri/I/Ia.

Kanıt: İntrakraniyal basınç izlemesinin hasta sonuç-
ları üzerindeki yararı açıkça gösterilmemesine rağmen, 
bu teknik travmatik beyin hasarı hastalarının yönetimi-
nin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir (64). Retrospek-
tif ve gözlemsel çalışmalar, travmatik beyin hasarı sonra-
sı intrakranial basınç artışı riskini göstermiştir (65-67). 
Yüksek İKB insidansı %17 ile 88 arasında değişmektedir. 
20–40 mmHg’lık bir İKB, yaklaşık 4 kat ölüm riski ve 
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PbtiO2 izlemesi normal serebral perfüzyon basıncına 
rağmen serebral iskemiyi önlemede önem kazanmıştır. 
Bu izleme optimal serebral perfüzyon basıncını belirle-
mek için kullanılabilir (92). Bu strateji, beyin hasarının 
tedavisinin optimize edilmesine yardımcı olabilir. Ancak 
öneriler niteliği nispeten düşük çalışmalardan çıkmıştır 
(93, 94). 

7. Artmış İntrakraniyal Basıncın Medikal Tedavisi

Öneri 7.1: İntrakraniyal basınç ve serebral perfüz-
yon basıncı hedeflerinin bireyselleştirilmesi önerilir.

Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri.

Kanıt: Literatürde kötü nörolojik prognoz ile ilişkili 
İKB düzeyi değişkendir. 20-25 mmHg’den daha yüksek 
bir İKB, genellikle tedavileri başlatmak için bir kriter 
olarak kabul edilir. Retrospektif ve prospektif çalışmalar, 
olumsuz sonuçlarla ilişkili İKB değerlerini belirlemiştir, 
ancak İKB monitörizasyonunun sonuç üzerindeki etki-
leri değişiktir (95, 96). Yüksek İKB’ın süresi, kötü prog-
noz faktörüdür (97), ancak İKB monitörizasyonunun 
doğrudan yararı tartışmalıdır (98). Dahası, kesin bir İKB 
eşiği sonuçla ilişkilendirilmemiştir. Bu bağlamda, son 
araştırmalar, İKB ile ortalama arter basıncı (Basınç Re-
aktivite İndeksi veya PRx) arasındaki ilişkiden, serebral 
otoregülasyon değerlendirmesine dayanan kişiselleştiril-
miş bir tedavinin faydalarını tartışmaktadır (99).

“Optimal” beyin perfüzyon basıncı (BPB), beyin kan 
akışının otoregülasyonunun en iyi vasküler yanıtı göster-
diği BPB değerine karşılık gelir. Son dönemlerde yapılan 
çalışmalarda, gerçek BPB optimum hesaplanan BPB’ na 
yakın olduğunda en iyi sonucun elde edilebileceği belir-
tilmiştir. Bu optimal BPB’dan herhangi bir sapma, zayıf 
sonuç ile ilişkilidir (100). Bu çalışmalar otoregülasyon 
durumuna göre kişiselleştirilmiş bir BPB yaklaşımını 
desteklemektedir.

Öneri 7.2: Yetişkinlerde, multimodal izlemenin 
yokluğunda, serebral perfüzyon basıncının 60 ila 70 
mmHg arasında tutulması önerilir.

Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri.

Kanıt: İKB ölçümü, beyin perfüzyon basıncının (BP-
B=Ortalama Arter Basıncı (OAB)-İKB) belirlenmesine 
izin verir. BPB’nın 60 mmHg altında olması kötü nörolo-
jik sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (101).

90 mmHg’den daha yüksek bir BPB değeri, vazojenik 
serebral ödemin olası bir şekilde artmasına bağlı olarak 
nörolojik sonucun kötüleşmesiyle ilişkili bulunmuştur 
(102).

tanın hemodinamik dengesizliği varsa, risk-fayda denge-
si durum bazında göz önünde bulundurulmalıdır. İKB 
izlemesi gerekirse, intraventriküler drenajlar (risk-fayda 
dengesi) yerine intraparenkimal problar tercih edilebilir.

Öneri 6.3: Travmatik intrakraniyal hematom bo-
şaltılmasından sonra (subdural, epidural veya intra-
parenkimal), İKB’ ın izlenmesi önerilir (sadece 1 kri-
ter gereklidir):

- Ameliyat öncesi Glasgow Koma Skalası 5 ve altında 
olması,

- Preoperatif anizokori veya bilateral midriyazis,

- Preoperatif hemodinamik instabilite,

- Serebral görüntülemede preoperatif şiddet işaretleri 
(silinmiş bazal sisternler, orta hatta 5 mm şift, diğer 
kafa içi lezyonların varlığı),

- İntraoperatif serebral ödem,

- Serebral görüntülemede postoperatif yeni intrakrani-
al lezyonların görünümü.

Kanıt düzeyi orta, Güçlü öneri.

Kanıt: Hiçbir randomize çalışma, travma sonrası int-
rakraniyal hematomun (subdural, epidural veya intra-
parenkimal) boşaltılmasından sonra, postoperatif İKB’ı 
izlemenin faydasını değerlendirmemiştir. İKB’daki bir 
artış, dekompresyon veya reperfüzyon sonrası ikincil ka-
namaya veya artan beyin ödemine bağlı olabilir. Retros-
pektif çalışmalar, dekompresif kranyektomi sonrası pos-
toperatif İKB izlemenin faydalarını bulmuştur (82, 83).

Öneri 6.4: Transkraniyal Doppler ve/veya beyin 
dokusu oksijenasyon basıncı ölçümleriyle multimodal 
izleme, TBH hastalarında beyin kan akışını ve oksi-
jenlenmeyi optimize etmek için kullanılabilir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/uzman görüşü.

Kanıt: Transkranial Dopplerde pulsatilite indeksi ile 
serebral perfüzyon basıncı arasındaki ilişki tartışmalıdır 
(84-87). Transkranial Doppler ayrıca pulsalite indeksi 
belirli değerleri ile şiddetli intrakranial hipertansiyon 
riskini de dışlayabilir (88).

Beyin dokusu oksijenasyon basıncı (PbtiO2), beyin 
dokusunun interstisyel alanındaki oksijen beslemesini ve 
yayılımını yansıtır. Beyin iskemi riski için farklı iskemik 
eşikler önerilmiştir. (89-91). 
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Öneri 7.4: İntrakraniyal hipertansiyonu tedavi 
etmek için uzun süreli hipokapninin kullanılmasını 
önerilmez.

Kanıt düzeyi düşük, Orta derece öneri/IIA).

Kanıt: Hipokapni, intrakraniyal hipertansiyon teda-
visinde seçeneklerden biri olarak bildirilmiştir. Ancak 
şiddetli ve uzun süreli hipokapninin (5 gün boyunca 
25 ± 2 mmHg) normokapniye (35 ± 2 mmHg) kıyasla 
etkisini inceleyen tek prospektif randomize çalışmada, 
hipokapnik grupta kötüleşmiş nörolojik sonuçlar bulun-
muştur (112). 

İntrakranial hipertansiyonu kontrol etmek için uzun 
süreli ve / veya şiddetli hiperventilasyon, serebral oksijen 
ölçümü yokluğunda önerilmemektedir.

Unkal herniasyon yokluğunda, ciddi TBİ hastaları 
için normoventilasyon ve PaCO2 35-45 mmHg aralı-
ğında amaçlanır. Herniasyon bulgusu varlığında geçi-
ci hiperventilasyon gerekli olabilir.

Öneri 7.5: TBI hastalarında %4 Albümin çözeltisi 
kullanılması önerilmez.

Kanıt düzeyi düşük, Orta derece öneri/2A).

Kanıt: Yaklaşık 7000 hastayı değerlendiren SAFE 
çalışmasında (113), yoğun bakıma yatırılan hastalara 
%0,9’luk serum fizyolojik ve %4’lük albümin verilmesini 
karşılaştırılmış., 28. günde, iki grup arasında organ yet-
mezliği açısından fark bulunmamıştır. Bununla birlikte, 
%4 albümin çözeltisi alan TBH hastalarında mortalite 
oranları, %0,9 salin serumu alanlara göre daha yüksek 
olarak bulunmuştur (114, 115). Avrupa Yoğun Bakım 
Tıbbı Derneği (ESICM) beyin yaralanmasından sonra 
albümin çözeltisi kullanılmasını önermemiştir (116).

8. Ağır Travmatik Beyin Hasarı ile Çoklu 
Travmanın Tedavisi

Öneri 8.1: TBH ile birlikte olan multipl travmalı 
hastalarda, hemodinamik ve solunum fonksiyonu sta-
bilize edildiğinde tüm vücut BT’si çekilmelidir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/uzman görüşü.

Kanıt: Hemodinamisi stabil olmayan travma has-
talarında, nöroşirürji lezyonlarının görülme sıklığı acil 
cerrahi hemostaz gerektiren lezyonlara göre düşüktür 
(%2,5’e karşılık %21). Unstabil hastalarda, tüm vücut BT 
taraması yapılmadan önce hemostaz ve hemodinamik 
stabilite sağlanmalıdır. Tüm vücut BT taramasının trav-
matik beyin hasarı olan hastaların mortalitesi üzerinde-
ki faydaları anlamlı olmamasına rağmen (RR: 0.91, %95 

İsveç ve İskoçya’da iki merkezde yürütülen çalışmada 
iki strateji karşılaştırılmış, İsveç’te, birincil amaç İKB’ ı 
<20 mmHg ve ikincil amaç olarak BPB’nı (düşük BPB) 
yaklaşık 60 mmHg tutmak, İskoçya’da ise birincil amaç 
BPB> 70 mmHg ve ikincil amaç olarak İKB’ı <25 mmHg 
(yüksek BPB) olarak korumaktı. Değişmiş serebral oto-
regülasyonu olan hastalar, İKB tabanlı protokolle (düşük 
BPB), korunmuş otoregülasyonu olan hastalar ise BPB 
bazlı protokol ile daha iyi sonuç vermiştir (103-106). 

Sistolik kan basıncının (SKB) 50-69 yaş arası 100 
mmHg ve üzeri, 15-49 yaş arası ve 70 yaş üzerinde 110 
mmHg ve üzerinde tutulması sonuçların iyileşmesi ve 
mortalitenin azalmasını sağlayabilir (kanıt düzeyi dü-
şük).

Öneri 7.3: İntrakraniyal hipertansiyon veya beyin 
herniasyonu belirtilerini tedavi etmek için 250 mOsm 
dozunda, 15-20 dakika infüzyonda mannitol %20 veya 
hipertonik salin çözeltisi kullanması önerilir.

Kanıt düzeyi orta/düşük, Orta derece öneri.

Kanıt: Osmoterapi, ekstrasellüler alanın ozmolarite-
sinde geçici bir artışa neden olarak kan-beyin bariyeri 
üzerinde ozmotik bir basınç gradyanına ve hipertonik 
ortama suyun yer değiştirmesine neden olur. Osmotera-
pi, 10-15 dakika sonra ve 2-4 saatlik bir süre boyunca 
gözlemlenen maksimum etki ile İKB’ı azaltır. İKB’ı düşü-
ren uygulamadan, yani mannitol, eksternal ventriküler 
drenaj ve hiperventilasyondan, sadece mannitol düzel-
miş serebral oksijenasyon ile ilişkili bulunmuştur (107). 
Osmoterapi, beyin herniasyonu (midriyazis, anizokori) 
ve / veya sistemik bir nedene bağlı olmayan nörolojik 
kötüleşme belirtileri olan hastalarda tercih edilen tedavi 
yöntemidir. Öte yandan, intrakraniyal hipertansiyon be-
lirtisi olmayan hastalara hipertonik salin solüsyonunun 
profilaktik olarak verilmesi kristaloid verilmesinden üs-
tün değildir (108, 109). 

Equiosmotic dozda (yaklaşık 250 mOsm), mannitol 
ve hipertonik salin, intrakraniyal hipertansiyonu tedavi 
etmede karşılaştırılabilir bir etkiye sahiptir (110, 111). 
Tedavide bu ozmotik ajanların yan etkileri göz önünde 
bulundurulmalıdır: mannitol, ozmotik diürezi indükler 
ve hipertonik salin hipernatremi ve hiperkloremiye ne-
den olurken sıvı hacim telafisi gerektirir. Her iki durum-
da da sıvı- elektrolit (sodyum ve klorür) dengelerinin 
izlenmesi gereklidir.

Hiperosmolar ajanlar ciddi TBİ de yararlı olduğu-
na inanılır, ancak kanıtlar bu önerileri tam olarak des-
teklememektedir (komite yeni görüş).
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yonu, akut subdural hematom, kafatası kırığı, bilinç kay-
bı, 24 saatten uzun süren amnezi ve 65 yaş üstü olmak 
olarak belirtilmiştir (123). Son zamanlarda kraniektomi, 
travma sonrası erken dönem nöbetleri için olası bir risk 
faktörü olarak tanımlanmıştır (124).

Üçü prospektif ve 8’i retrospektif 11 klinik çalışmada, 
posttravmatik nöbetlerin primer önlenmesi incelenmiş-
tir: 2 çalışma fenitoini plaseboya karşı ya da hiç tedavi ve-
rilmeyenlerle (1101 hasta) (125, 126), 7 çalışma fenitoine 
karşı levetirasetamı (1392 hasta) (127-132) ve 2 çalışma 
valproatı fenitoine karşı ya da tedavi verilmeyenlere kar-
şı karşılaştırmıştır (291 hasta) (133, 134). Üç çalışmada 
elektroensefalogram kayıtları yapılmıştır (132-134). İki 
meta-analiz eklenmiştir (135, 136). Radic ve ark. (131), 
travma sonrası nöbet için risk faktörlerini spesifik olarak 
değerlendirmiştir. 

Tüm çalışmaların kanıt düzeyi düşüktür. Yapılan ça-
lışmalarda antiepileptik ilaçların, travma sonrası erken 
veya geç nöbetlerin ortaya çıkmasını önlediğine dair an-
lamlı bir etkisi bulunamamıştır. Ayrıca, fenitoinin yan 
etkilerinin arttığı (138) ve hatta antiepileptiklerle nöro-
lojik sonucun kötüleştiği gösterilmiştir.

Genel olarak, antiepileptik ilaçlarla travma sonrası 
nöbetlerin önlenmesi önerilmemektedir. Risk faktörleri 
varlığında, örneğin kronik subdural hematom veya geç-
miş epilepsi öyküsü durumunda antiepileptik kullanımı 
düşünülebilir. 

10. Biyolojik Homeostaz (Ozmolarite, Serum 
Glukoz, Adrenal Döngü)

 Öneri 10.1: Yetişkinlerde, TBH hastalarında int-
rakraniyal basıncı kontrol etmek için, uzun süreli hi-
pernatremi kullanılması önerilmez.

Kanıt düzeyi düşük, Orta derece öneri/ 2A).

Kanıt: Hipernatreminin teorik olarak yararlı etkisi 
olması ve ozmotik bir gradyan oluşturması için sağlam 
bir kan-beyin bariyeri (KBB) olması gerekir. HS’nin ve-
rilmesi, bozulmuş KBB ile beyin kontüzyonlarının boyu-
tunu artırarak zararlı olabilir (139, 140);

- Beyin hücre hacminin hızlı düzenlenmesi, uzun sü-
reli bir hiperosmolaritenin etkinliğini sınırlar: hücre 
içi osmoller, normal hücre hacmini eski hâline getir-
mek için sentezlenir. Bu durumda, hipernatreminin 
düzeltilmesi sırasında İKB’ın “REBOUND” riski var-
dır;

- Serum sodyum ve İKB arasındaki ilişki zayıftır (141);

- Hipernatremi, böbrek fonksiyonları için zararlı ola-
bilecek hiperkloremi hiperklor ile ilişkilidir (142).

CI: 0.79-1.05), ölüm oranını azaltmak için tüm vücut BT 
taraması segmental BT taramasına göre daha etkili bu-
lunmuştur (117-119). 

Öneri 8.2: Acil cerrahi müdahale gerektiren hayatı 
tehdit eden durumlar dışında, intrakraniyal hipertan-
siyon kapsamında, cerrahi uygulama önerilmemekte-
dir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/uzman görüşü.

Kanıt: TBH hastalarında, intrakraniyal kanama için 
yapılan cerrahi işlemler sırasında oluşabilecek düşük 
arteriyel kan basıncı, sekonder beyin hasarına katkıda 
bulunabilir ve ilk yaralanmayı ve beyin ödemini ağırlaş-
tırabilir, ciddi akciğer hasarı veya hatta çoklu organ yet-
mezliği gelişme riskini artırabilir.

Hemorajik olmayan cerrahi işlemler, örn. ortopedik 
cerrahi, intrakraniyal hipertansiyonun bulunmadığı du-
rumlarda, stabil beyin hasarlı hastalarda erken dönemde 
(ilk 24 saatte) yapılabilir (120). 

Öneri 8.3: TBH hastalarda, erken ekstrakraniyal 
cerrahi uygulama sırasında intrakranial basıncın öl-
çülmesi önerilir.

Kanıt düzeyi orta, Orta derece öneri.

Kanıt: Bu hastaların İKB’nın monitörize edilmesi, 
serebral perfüzyon basıncının düşme ataklarını sınır-
lamak için gereklidir. Pietropaoli ve ark. ekstrakranial 
cerrahinin hemodinamik etkilerini, TBH sonrası ilk 72 
saat içinde araştırmış, hastaların %32’sinde intraopera-
tif arteriyel hipotansiyon atağı (sistolik kan basıncı 90 
mmHg altı) saptanmıştır. Bu hastalarda mortalite %82 
iken, intraoperatif arteriyel hipotansiyon atağı olmayan 
hastalarda bu oran %32 olarak bulunmuştur (121).

9. Travma Sonrası Nöbetlerin Tespiti ve Önlenmesi

Öneri 9.1: Travma sonrası, nöbetlerin görülme 
sıklığını azaltmak için (erken veya geç) antiepileptik 
ilaçların proflaktik kullanılması önerilmez.

Kanıt düzeyi orta/IIa, Güçlü öneri/I).

Kanıt: TBH hastalarında travma sonrası nöbet ge-
çirme çalışmasında erken dönem klinik nöbet insidansı 
(beyin hasarından sonraki 7 gün içinde) %2,2, geç nöbet 
insidansı (7 gün sonra) %2,1 iken, birinci yılda görülen 
nöbet oranı %11,9 olarak bildirilmiştir (122). 4541 mi-
nör, orta ve şiddetli TBH olan hasta ile yapılan bu ret-
rospektif çalışma, antiepileptiklerin profilaktik olarak 
kullanımından veya elektroensefalogram kayıtlarından 
bahsetmemektedir. Bu çalışmada, gecikmiş klinik epi-
leptik nöbetler için risk faktörleri olarak, beyin kontüz-
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Öneri 10.2: TBH sonrası yüksek doz glukosteroid 
kullanılması önerilmez.

Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri (seviye I).

Kanıt: 10.000’den fazla TBH hastasına sahip CRASH 
çalışması, yüksek doz glukokortikoid grubunda, plase-
boya göre daha yüksek bir ölüm oranı bulmuştur (143).

Öneri 10.3: TBH hastalarında (yetişkinler ve ço-
cuklar) serum glukoz konsantrasyonunun 8 mmol / 
L (1.4 g / L) ve 10–11 mmol / L (1.8-2 g / L) arasında 
tutulması önerilir.

Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri (seviye I).

Kanıt: TBH sonrası hiperglisemi nadir değildir. Bu 
strese bağlı hiperglisemi, karşı düzenleme hormonları 
ve / veya insülin direnci ile indüklenir (144). Gözlemsel 
çalışmalar açıkça bir TBH sonrası hipergliseminin mor-
talite riskinde artış ve kötü nörolojik sonuçlarla ilişkili 
olduğunu açıkça göstermiştir (145, 146). Hiperglisemi, 
hasarlı beyin dokusuna sekonder bir hasar olarak kabul 
edilir.

Genel YBÜ’de katı glisemik kontrolün ilk pozitif so-
nuçları daha henüz doğrulanmamıştır. Yoğun insülin 
tedavisi ile ilişkili hipoglisemi riskinin artması ihmal 
edilemez (147). 

Yedi randomize kontrollü çalışmada, TBH hastala-
rında glisemik kontrolün etkileri değerlendirilmiş (148-
154), hepsinde sıkı bir serum glukoz kontrolünün, nöro-
lojik sonucu veya mortaliteyi iyileştirmediğini, hipog-
lisemi riskinin arttığı bulunmuştur. 2012 yılında 1248 
TBH hastası ile yapılan bir meta-analiz çalışmasında, 
mortalite üzerinde sıkı bir glikoz kontrolünün faydası 
olmadığını ve daha büyük bir hipoglisemi riski taşıdığını 
göstermiştir (155).

Sonuç olarak, TBH hastaları için 8 mmol / L (1,4 g 
/ L) ve 10 mmol / L (1.8 g / L) arasında bir hedef serum 
glikoz konsantrasyonu önerilir. Bu, venöz veya arteriyel 
kan örneklerinden kan glikoz konsantrasyonlarının dü-
zenli olarak ölçülmesini gerektirir.

Posttravmatik 5-7. Günden itibaren bazal kalorik 
desteğin başlanması önerilir.
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• Yüksek kaliteli kanıtlar: daha fazla araştırma, etki-
nin tahminine duyulan güveni değiştirmek için pek 
mümkün değildir;

• Ortalama kalite kanıtı: daha fazla araştırmanın et-
kinin tahmininde güven üzerinde bir etkisi olması 
muhtemeldir ve etkinin tahminini değiştirebilir;

• Düşük kalite kanıtı: daha fazla araştırmanın etkinin 
tahmininde güven üzerinde bir etkisi olması ve etki-
nin tahminini değiştirmesi muhtemeldir;

• Çok düşük kaliteli kanıt: etkinin herhangi bir tahmi-
ni çok düşüktür.

Brain Trauma Foundation’s Guidelines’ın Pediatrik 
Kafa Travmaları hasta yönetimi rehberi, 2019 yılında 
güncellenmiş önerileri sunduğu için temel alındı (Koc-
hanek PM, Tasker RC, Carney N et al. Guidelines for the 
Management of Pediatric Severe Traumatic Brain İnjury, 
Third Edition: Update of the Brain Trauma Fondation 
Guidelines, Executive Summary. Neurosurgery 2019; 84: 
1169-1178).

Öneriler

Travmatik Beyin Hasarının Pediatrik Özellikleri

Öneri 1: Pediatrik ağır TBH sonrası kafa içi basıncı 
(KİB)’nın, darp edilmiş bebekler de dâhil olmak üzere 
ölçülmesi önerilir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Kanıt: Ağır beyin hasarlı çocuklarla yapılan son ça-
lışmalar, KİB monitörizasyonunun nörolojik sonuç üze-
rinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir 
(4-7), ancak bu etki hastanın global yönetiminden ayrı-
lamaz. Ek olarak çalışmalar, serebral perfüzyon basıncı 
seviyesinin, KİB’ın izole değerinden daha yüksek sonuç 
ile ilişkili olduğunu bulmuştur (8).

KİB monitörizasyonu 2 yaşından küçük çocuklarda 
daha az yapılır. Bununla birlikte bu grup, yüksek KİB ve 
kötü sonuç riski altındadır (9, 10). 2 yaşın altındaki TBH 
çocuklarda, yüksek KİB insidansı yüksek bulunmuş ve 
serebral perfüzyon basıncı ile nörolojik sonuç arasında 
güçlü bir ilişki saptanmıştır (11). Çocuklarda ve bebek-
lerde KİB’a bağlı komplikasyon oranları, yetişkinlerden 
farklı bulunmamıştır (12).

■ AMAÇ ve GİRİŞ

Travmatik beyin hasarı (TBH) rehberleri, TBH ile 
hastaneye yatırılan hastalar için yüksek kalitede bakım 
ve sonuçlarda iyileşme sağlamayı amaçlayan protokol ta-
banlı yönetim stratejileridir (1). TBH hastalarında klinik 
tedavi hedefi ikincil beyin hasarını önlemek için zama-
nında ve uygun tedaviyi başlatmaktır. Pediatrik travma-
tik beyin hasarlı hastaların yönetimini içeren rehberler 
incelenerek, seçilen rehber önerileri, kanıtlar belirtilerek 
verilmeye çalışılacaktır.

■ YÖNTEM

Literatür taramasında pediatrik travmatik beyin ha-
sarı (pediatric traumatic head injury) ve kafa travmaları 
(head injury) başlığı altında 3745 makale tespit edildi. 
Bu anahtar kelimelere ek Guideline kelimesi eklenerek 
Ocak 2013-Ocak 2019 yılları arasında olan 106 makale 
değerlendirildi. Bu yayınlar içinden literatürlerde gui-
deline için AGREE, PRISMA, GRADE yöntemlerinden 
birinin kullanıldığı 13 yayın değerlendirildi.

Bunlar, ağır TBI (3-8 Glasgow Koma Skala skoru ola-
rak tanımlanmış) olarak tanımlanan pediatrik hastaları 
(yaş ≤ 18 yaş) kapsamaktadır.

Öneriler düzey I, düzey II veya düzey III olarak de-
ğerlendirilmiştir. Öneri seviyesi, dâhil edilen çalışmala-
rın sınıfını içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
kanıtların kalitesinin değerlendirilmesiyle belirlenir.

Bu yazılarda öneri seviyesi değerlendirmesi:

1. Düzey I öneriler, yüksek düzey kanıtlara dayanıyor.

2. Düzey II öneriler, orta düzey kanıtlara dayanıyor.

3. Düzey III öneriler, düşük düzey kanıtlara dayanıyor.

Öneri seviyesi ikili (pozitif veya negatif) yani; güçlü 
ya da zayıf olarak değerlendirildi:

• Güçlü öneri: öneririz veya önermiyoruz (Grade 1+ 
veya 1-);

• Zayıf öneri: öneririz veya önermeyiz (Grade 2+ veya 
2-).

Kanıt kalitesi aşağıdaki gibi derecelendirildi:

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Gökhan ÇAVUŞ

Pediatrik Ağır Travmatik Beyin Hasarlı Hastalar İçin Öneriler
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Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri.

Kanıt: Beyin BT, şiddetli pediatrik kafa travma mağ-
durları için intrakraniyal yaralanmanın hızlı tespiti, kitle 
etkisinin belirtileri ve / veya beyin ödemi için mevcut 
tercih edilen görüntüleme tekniğidir. Akut BT görüntü-
leme, ciddi şekilde yaralanan bu hastalar arasında kafa 
içi hasarının tespiti için yaygın kullanılır (21, 22). İnt-
rakraniyal yaralanmayı, beyin cerrahisi uygulamalarına 
olan ihtiyacı ve intrakraniyal hipertansiyon belirtilerini 
değerlendirmek için akut bir BT çekilir. Ancak, rutin 
tekrarlama BT görüntülemesi daha tartışmalıdır. Şiddet-
li TBH’lı çocuklarda BT taramasının tekrarlanması ge-
nellikle 1) nörolojik iyileşme kanıtı olmadığı zaman göz 
önünde bulundurulur; 2) kalıcı veya artan KİB veya 3) 
nörolojik durumu değerlendirme yetersizliği durumun-
da yapılır (23). BT nin rutin yeniden değerlendirmede 
kullanılması için yeterli kriter yoktur. Bu nedenle beyin 
cerrahisi müdahaleleri hakkında kararlar almak için, seri 
BT taramalarının kullanılmasına karşı öneriyi destekle-
mek için kanıt düzeyi düşüktür.

Öneri 4: Pediatrik kafa travmalı hastalarda kafa içi 
basıncı 20 mmHg altında tutulmalıdır.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Kanıt: Şiddetli TBH’lı çocuklarda, ölüm genellikle 
KİB’daki refrakter sürekli artışlardan kaynaklanmakta-
dır. Pediatrik yoğun bakımdaki şiddetli travmatik beyin 
hasarlı hastaların yönetimi büyük ölçüde, artmış KİB’nın 
yönetimine ve serebral perfüzyonu basıncı korunmasına 
odaklanmıştır. Şiddetli intrakraniyal hipertansiyonun 
önlenmesinin, sıklıkla ölümcül sekellerin bir kademesi-
ne yol açan serebral herniasyon olaylarını önlemek için 
de önemli olduğu düşünülmektedir (24). Genel olarak 
20 mmHg’lik bir KİB eşiği kullanılmasına rağmen, daha 
da düşük bir eşik bebekler ve küçük çocuklar için fizyo-
lojik olarak uygun olabilir. KİB eşiğini tanımlayan çalış-
maların bazılarının, agressif hiperventilasyon veya orta 
dereceli hipotermi gibi artık rutin olarak önerilmeyen 
tedavileri kullandığı da bilinmelidir. Son olarak, pedi-
atrik TBH’da patoloji ve patofizyolojinin heterojenliği 
ışığında, bazı durumlarda KİB yönetiminin bireyselleş-
tirilmesi gerekebilir (25).

Öneri 5: Pediatrik kafa travmalı hastalarda sereb-
ral perfüzyonu basıncı minimum 40 mmHg düzeyin-
de korunmalıdır.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Kanıt: Eğer otoregülasyon TBH’dan sonra bozulursa, 
SPB’daki bir düşüş serebral iskemi yaratabilir. SPB, böl-
gesel ve küresel iskemiden kaçınmaya çalışan müdaha-

Öneri 2: 0-5 yaş arası çocuklar için 40 mmHg, 5-11 
yaş arası 50 mmHg ve 11 yaşından büyük çocuklar için 
50-60 mmHg arası minimum serebral perfüzyon ba-
sıncı değerinin hedeflenmesi önerilir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Kanıt: 40 mmHg’ nin altındaki Serebral Perfüzyon 
Basıncı (SPB) olan çocuklar, bu SPB eşiğinin altında 
geçirilen zaman dikkate alındığında, ölüm veya ciddi 
sakatlık dâhil, kötü prognoz riski altındadır (13). Her 
ne kadar hiçbir çalışma SPB’nı 40 mmHg üzeri olarak 
sürdüren bir stratejinin etkisini araştırmamış olsa da 
hastanın yaşına göre olumlu sonuç ile SPB eşikleri ara-
sında bir ilişki bulunamamıştır. SPB 30 mmHg altı ve 35 
mmHg altı olan 0-5 yaş arası ve 6-11 yaş arası çocukla-
rın, sırasıyla SPB 40 mmHg ve 50 mmHg üzerinde olan-
lardan daha kötü bir klinik sonuç alması muhtemeldir. 
SPB <50 mmHg olan 12-17 yaş arası çocuklar, SPB> 60 
mmHg olanlara göre 2,35 kat daha yüksek kötü sonuç 
riskine sahiptir (8).

Azalan ölüm riskiyle ilişkili minimal SPB eşiği, 8 
ve 7 yaşındaki çocuklar için sırasıyla 55 mmHg ve 60 
mmHg’ dır (14). 10 yaşındaki çocuklar için optimal SPB 
58 mmHg’ dır (15). Minimal bir SPB değerinin, her has-
ta için araştırılması gereken en uygun bir SPB anlamına 
gelmediğine dikkat edilmelidir.

Çocuklarda KİB ölçümleri ile sonuç arasındaki ilişki, 
KİB 20 mmHg üzerinde ise başlatılan tedavilerle araş-
tırılmıştır. Bu çalışmalar sürekli olarak KİB 20 mmHg 
ile Glasgow Sonuç Skalası ölçümlerine (defisit yok, kü-
çük veya orta düzeyde sakatlık) dayanan olumlu sonuç 
arasında güçlü bir ilişki bulmuştur (16). KİB 40 mmHg 
üzeri (veya bazen 35 mmHg) ile olumsuz sonuç (ölüm, 
vejetatif durum, ciddi sakatlık) arasında güçlü bir ilişki 
gözlenmiştir (17). Buna göre, 2012 Amerikan Kılavuz-
ları (18), çocuklarda yüksek KİB tedavisinin, KİB 20 
mmHg’ı geçerse dikkate alınması gerektiğini doğrula-
mıştır. Bununla birlikte, bazı veriler bu KİB eşiğinin kü-
çük çocuklarda daha düşük olması gerektiğini önermek-
tedir. Fizyolojik olarak KİB ve BPB, çocukların yaşlarına 
oranla azalırken, yetişkinlerle karşılaştırılabilir değerler 
6-8 yaşları arasında gözlenmektedir (19). Bu yaşa bağlı 
KİB değerlerini dikkate alan stratejileri desteklemekte-
dir. KİB değerleri ile sonuç arasındaki ilişki yaşa bağlıy-
sa, genç grupta KİB 20 mmHg’nın altında tutulmalıdır 
(20). Ancak, bu verileri doğrulamak için daha fazla çalış-
maya ihtiyaç vardır.

Öneri 3: Pediatrik kafa travması geçirmiş hasta-
larda radyolojik görüntüleme yapılması önerilir. 
Ancak başlangıç BT ile İKB artışını dışlamak öneril-
memektedir.
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Kanıt: Eksternal ventriküler drenaj (EVD), sadece 
TBH sonrası çocuklarda KİB’ı ölçmek için kullanılmaz, 
aynı zamanda beyin omurilik sıvısı (BOS) drenajının ila-
ve terapötik faydasını da sağlayabilir. EVD yoluyla BOS 
drenajı intraventriküler kanama ve hidrosefali olan has-
talarda sıklıkla kullanılmaktadır. Pediatrik literatürde 
aralıklı veya sürekli BOS drenajı için EVD veya Lomber 
drenaj (LD) gibi farklı BOS drenaj teknikleri rapor edil-
miştir. Bu işlemler sırasında hemoraji ve malpozisyon 
gibi komplikasyon riski bulunduğu unutulmamalıdır 
(30).

Öneri 9: Erken dönem (ilk 7 gün) posttravmatik 
nöbet riskini azaltmak için proflaktik antiepileptik te-
davi önerilmektedir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Kanıt: Travma sonrası nöbetler, yaralanmadan son-
raki 7 gün içinde olanlar erken dönem nöbetler, 8 gün 
geçtikten sonra görülen geç dönem nöbetler olarak ta-
nımlanır (31). Travma sonrası nöbetlerin ortaya çıkması 
ile ilişkili risk faktörleri arasında lezyonun yeri, serebral 
kontüzyonlar, kafatası çökme kırığı, fokal nörolojik de-
fisitler, bilinç kaybı, 10’dan daha büyük Glasgow Koma 
Skalası (GKS), yaralanma şiddeti, travma sonrası amnezi 
uzunluğu, subdural veya epidural hematom, penetran 
yaralanma ve yaş bulunur. Bebeklerde ve çocuklarda 
nöbet eşiği daha düşüktür (32). Pediatrik hastalarda 
antiepileptik kullanımı önerilmektedir. Ancak, erken 
posttravmatik nöbetin önlenmesinde fenitoinin ya da le-
vetirasetamın üstünlüğü konusunda yeterli kanıt yoktur.

Öneri 10: Pediatrik travmatik beyin hasarı olan 
hastalarda inatçı artmış kafa içi basınç kontrolü için 
barbitürat tedavisi, kardiovasküler stabilite koruna-
rak önerilmektedir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

İlk 48 saat içinde PaCO2 30 mmHg altında olacak 
şekilde proflaktik hiperventilasyon önerilmez.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Pediatrik TBI hastalarında sonuçları iyileştirmek 
için hipotermi (32-33 derece) önerilmez (orta derece 
öneri/II). Artmış KİB için ılımlı hipotermi uygulana-
cak ise komplikasyonlardan kaçınmak için adım adım 
yapılmalıdır (Zayıf öneri/III).

Kanıt: Yüksek doz barbitürat, metabolizmayı baskı-
layarak ve vasküler tonusu değiştirerek bölgesel kan akı-
şını arttırır, beyin dokusunun oksijenasyonunu artırır ve 
KİB’ı düşürür (33). Bu nedenle maksimum tıbbi ve cer-

lelerle izlenebilir ve manipüle edilebilir. 40 ila 50 mmHg 
arasında bir SPB hedefi önerilir. Minimum 40 mmHg 
değerinin ihlal edilmediğinden emin olunmalıdır (14).

Öneri 6: KİB yüksek olan pediatrik TBH’lı hasta-
larda hiperosmolar tedavi önerilir.

Kanıt düzeyi düşük/orta, Orta derece öneri/II.

Kanıt: İntrakraniyal hipertansiyonu olan hastalarda 
bolus hipertonik salin solüsyonu (%3) önerilir. Akut kul-
lanım için önerilen etkili dozlar 10 ila 20 dakika içinde 
2 ila 5 mL / kg arasındadır. Sürekli %3 salin infüzyonu 
olarak önerilen etkili dozlar, saatte 0.1 ile 1.0 mL / kg 
arasında değişmektedir (26). KİB’ı 20 mmHg’nin altın-
da tutmak için gereken minimum doz önerilmektedir. 
KİB artışı durumunda Mannitol kullanımı da KİB’ını 
düşürmektedir. Mannitol uygulaması aynı zamanda, 
suyun beyin parankiminden sistemik dolaşıma yavaş 
yavaş hareket etmesinden dolayı daha yavaş gelişen (15-
30 dakikadan fazla) bir ozmotik etki ile KİB’ı azaltır. Bu 
etki 6 saate kadar devam eder ve sağlam bir kan-beyin 
bariyeri gerektirir (27). Mannitol uzun süre kullanıldı-
ğında, yaralı beyin bölgelerinde birikir ve muhtemelen 
KİB’ı artırır. Bu durumun, mannitolün uzun süre kulla-
nıldığında ortaya çıktığı bilinmektedir (28). KİB artışı 
durumlarda hiperosmolar ajanların dikkatli kullanılması 
önerilmektedir. Hiperosmolar tedavinin komplikasyonu 
olan trombositopeni ve anemiden kaçınmak için serum 
Na düzeyinin 170 mEq/L’ den düşük, derin ven trombo-
zu gelişiminden kaçınmak için serum Na düzeyinin 160 
mEq/L’ den düşük tutulması gereklidir.

Öneri 7: KİB ile ilgili tedavilerin yanı sıra rutin 
yoğun bakım ünitesi sürecinde, beyin hipoperfüzyon 
riskleri nedeniyle, midazolam ve/veya fentanilin bolus 
uygulanmasından kaçınılması önerilmektedir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Kanıt: Analjeziklerin, sedatiflerin ve nöromüsküler 
bloke edici ajanların spesifik endikasyonları, tercihleri ve 
dozları tedavi eden doktora bırakılmalıdır. ABD Gıda ve 
İlaç İdaresi’nin (FDA) rehberliğine dayanarak, sedasyon 
veya refrakter intrakranial hipertansiyon yönetimi için 
propofolun uzun süreli sürekli infüzyonu önerilmemek-
tedir. Nöromüsküler bloke edici ajanlar, hasta ventilatör 
etkileşimlerini optimize ederek veya kasılmaları önleye-
rek KİB’ı azaltabilir (29).

Öneri 8: KİB’nı kontrol altında tutmak için BOS 
drenajı önerilmektedir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.
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rahi tedaviye rağmen, refrakter intrakranial hipertansi-
yonu olan hemodinamik olarak stabil hastalarda yüksek 
doz barbitürat tedavisi önerilmektedir.

Öneri 11: Pediatrik travmatik beyin hasarı olan 
hastalarda, nörolojik bozulma, herniasyon bulgusu 
durumunda veya inatçı artmış KİB kontrolü için de-
kompresif kraniotomi önerilmektedir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Kanıt: TBH için Dekompresif Kraniotomi (DK), 
daha yaygın olarak bir tedavi seçeneği olarak kabul edi-
len bir uygulamadır. Tartışma, açıkça tanımlanmış endi-
kasyonları olmasından, invazif olmasından, optimal ola-
rak belirlenmiş bir cerrahi tekniğin bulunmamasından, 
raporlanan sonuçlarda değişkenlikten ve komplikasyon-
lar açısından önemli riskleri olmasından kaynaklanmak-
tadır (34). Terapötik dekompresif kraniektomi; nörolojik 
muayenede bozulma olması, KİB artması veya KİB’ın 
tıbbi tedaviye dirençli olması durumunda önerilmekte-
dir.

Öneri 12: Pediatrik travmatik beyin hasarı olan 
hastalarda sonuçların iyileştirilmesi veya KİB’nın 
azaltılması için kortikosteroid kullanımı önerilme-
mektedir.

Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/III.

Kanıt: Kortikosteroidler vasküler geçirgenliği de-
ğiştirebilir, tümörün neden olduğu anjiyogenezi inhibe 
edebilir, ödem ve BOS üretimini azaltabilir ve serbest 
radikal üretimini azaltabilir (35). Bu etkiler, nörolojik 
hastalıklarda potansiyel steroid faydası için bir neden 
sağlar. Sonuçların iyileştirilmesi veya KİB’ın azaltılması 
için kortikosteroidlerin kullanılması önerilmemektedir.

Öneri 13: TBH olan çocukların, pediatrik travma 
merkezinde veya pediatrik uzmanlığa sahip yetişkin 
travma merkezinde yönetilmesi önerilir.

Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I.

Kanıt: Pediatrik travma merkezinde veya varsayılan 
olarak pediatrik uzmanlığı olan yetişkin bir travma mer-
kezinde TBH’lı çocukların, özellikle ağır TBH’ nın yö-
netimi, morbidite ve mortalitenin azalmasıyla ilişkilidir 
(36).
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Yazarlar makaleyi hazırlarken nöroşirürji, nöroloji, 
nöroenfeksiyoz hastalıklar, dâhili tıp bilimleri, nörolojik 
yoğun bakım konularında uzmanlaşmış kişilerden bir 
komite oluşturularak PubMed, Embase ve Cochrane veri 
tabanlarından konu ile ilgili 1960-2014 tarihleri arasın-
daki makalelerden veri taraması yapılmıştır. 

Rehber önerileri değerlendirirken GRADE sistemi-
ni kullanmıştır. Yapılması veya yapılmaması söylenen 
öneriler güçlü (ÖNERİ) veya duruma bağlı (TAVSİYE) 
niteliğindedir. Güçlü öneriler birçok kurum tarafından 
kabul gören ve kullanılan öneriler iken tavsiye niteli-
ğinde olanlar klinikler ve enstitülerin değerlendirme-
lerine bağlı olarak uyguladıkları önerilerdir (14, 15, 16, 
17). Komite öneriler için nihai kararını verdikten sonra 
“American Association of Neurological Surgeons, Cong-
ress of Neurological Surgeons”, “Infectious Diseases Society 
of America and Society for Critical Care Medicine” gibi 
kuruluşlardan öneriler alınmıştır.

Eksternal Ventriküler Drenajın Ameliyathane 
Dışında Takılması Enfeksiyon, Malpozisyon Gibi 
Komplikasyonları Artırır mı?

EVD’ler, kritik hastalıkları ve/veya ani nörolojik kö-
tüleşmesi olan hastalara çok sık yerleştirilir. Bazen, EVD 
acil yerleştirilirken steril ameliyathane koşulları sağlana-
mayabilir. Bu nedenle EVD’lerin ameliyathane dışında 
yerleştirilmesi yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yaygın 
hâle gelmiştir. EVD yerleştirme ortamının olumsuz me-
kanik olayları etkileyip etkilemediğini değerlendirirken, 
komite sadece iki küçük retrospektif vaka serisini belir-
lemiş ve randomize kontrollü çalışma (RKÇ) belirleme-
miştir. Gardner ve ark. ameliyathane ve YBÜ’sindeki 188 
EVD yerleştirilmesini retrospektif olarak gözden geçir-
miş, işlem sonrası kanama oranı ve boyutu gruplar ara-
sında anlamlı olarak farklı bulunmamıştır (11). Foreman 
tarafından yapılan ikinci bir retrospektif çalışmada ame-
liyathane içinde veya dışında 138 EVD yerleştirilmesi ve 
bunların komplikasyonlarının (kanama, enfeksiyon veya 
kateter malpozisyonu) bileşik sonuçlarıyla ilişkisi değer-
lendirilmiştir (18). Kateterler ameliyathanenin dışında 
yerleştirildiğinde genel olarak komplikasyonlar daha sık 
(%21.5’e karşı % 6.7) bulunmuş, ancak malpozisyon veya 
enfeksiyon riski arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, “evidence-based recom-
mendation, guidelines” kelimeleri ile birlikte “external 
ventriculer drain, hydrocephalus” anahtar kelimeleriyle 
arama yapılmıştır. Sonuçta Fried HI ve arkadaşları ta-
rafından yazılan “The Insertion and Management of Ex-
ternal Ventricular Drains: An Evidence-Based Consensus 
Statement’’ adlı makale tek guideline olarak değerlen-
dirmeye alınmıştır (Fried HI, Nathan BR, Rowe AS, et 
al. The insertion and management of external ventri-
cular drains: An evidence-based consensus statement. 
Neurocrit Care 2016; 24: 61-81). 

■ GİRİŞ

Eksternal ventriküler drenaj (EVD) bir yüzyıldan 
uzun bir süredir hidrosefaliyi rahatlatmak için kullanıl-
maktadır. Lundberg tarafından beyin tümörü hastala-
rında, kafa içi basıncı incelemek için kullanılan EVD’ler 
fizyolojik bir ölçüm aracı olarak ek değerlerini ortaya 
koymuştur (1,2). Hâlen EVD yerleştirilmesi, en yaygın 
olarak gerçekleştirilen kraniyal girişimlerden bir tanesi-
dir (3). Uzun yıllar boyunca, EVD’ ler, Kafa İçi Basınç’ın 
(KİB) tek güvenilir monitörü ve KİB’ın ölçümü için altın 
standart olarak kabul edilmiştir. Bugün bu amaçla hem 
EVD’ler hem de intraparenkimal KİB monitörleri öne-
rilmektedir (4).

Akut hidrosefali, subaraknoid kanama (SAK), int-
raventriküler kanama (IVK), intraparenkimal kanama 
(IPK), enfeksiyon, beyin tümörleri veya şant yetmezli-
ği, EVD için en yaygın endikasyonlardır. EVD’ler ayrı-
ca ciddi travmatik beyin hasarının (TBH) tedavisi için 
“Brain Trauma Foundation Guidelines’’da yer almaktadır 
(5). Bununla birlikte, bu uygulamanın geçmişi ve sıklı-
ğına rağmen, enfeksiyon, malpozisyon ve kanama gibi 
komplikasyonların oranı çok fazladır. Ayrıca EVD yer-
leştirme ve yönetim tekniklerinde önemli farklılıklar 
vardır (3, 6, 7, 8, 9, 11, 12). Kesin uygulama standart-
ları, optimal kateter yerleşimi, uygulamaya bağlı kana-
ma ve ventrikülostomi ile ilişkili enfeksiyon (VİE) için 
belirlenmiş tanımlar yoktur. Neurocritical Care Society 
(NCS), klinik verileri kullanarak EVD yerleştirilmesi ve 
yönetimi ile ilgili kanıta dayalı bir bildirinin yapılması-
nın faydalı olacağını değerlendirmiş ve bildiri içerisinde 
tartışmalı ikilemlere yer vermemiştir (13).

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Vedat AÇIK

Eksternal Ventriküler Drenaj İçin Öneriler
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O’Neill ve ark. 932 beyin cerrahı ve 100 beyin cerra-
hisi asistanına anket uygulamışlar, tecrübeli nöroşirürji-
yenlerin genç olanlara göre ventrikülün başarılı kanülas-
yonunu elde etmek için daha az sayıda denemeye ihtiyaç 
duyduklarını bildirmişlerdir (7). Kakarla ve arkadaşları 
farklı eğitim seviyelerindeki nöroşirürji asistanlarının 
taktıkları 346 EVD hastası üzerinde yaptıkları çalışmada 
EVD yerleştirme doğruluğu oranında anlamlı farklılık 
saptamamıştır (10). EVD’nin yerleştirilmesi için simü-
lasyon eğitiminin yararlı olabileceği önerilmektedir (24). 

İyi Klinik Uygulamalar (GPP), Kanıt yok.

EVD yerleştirilmesi sırasında gelişebilecek kompli-
kasyonlarla uygulamayı yapan kişinin tecrübesi arasında 
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

EVD Uygulanırken Hemoraji Gelişme Riski 
Nedir? Önlenebilir mi?

Bazı yayınlar EVD’nin yerleştirilmesiyle ilgili kanama 
insidansına değinmiştir (25, 26). Bu iki meta-analiz ve 
sistematik taramada kanama riski tahminleri arasındaki 
geniş farklılık saptanmıştır. Çalışmalarda oranların %0 
kadar düşük veya %41 kadar yüksek olduğu görülmüş-
tür (25, 27, 28). Kanama riskinin gerçek bir tahminini 
elde etmek için, standart bir kanama tanımıyla birlikte, 
EVD’nin yerleştirilmesinden sonra belirli bir aralıkta BT 
taramasının yapılması gerekir. Kakarla ve ark. EVD ta-
kılan 346 hastayı değerlendirmiş ve işlem sonrası derhal 
BT taraması yapmıştır (10). Hastaların %3,8’inde kate-
terin geçiş yolunda, % 1,5’inde ekstra axial veya intra-
ventriküler kanama saptanmıştır. Maniker, hepsi nöro-
şirürjiyenler tarafından EVD yerleştirilen ve öncesi ve 
sonrası BT taraması yapılan 160 hastada katetere yakın 
yeni kanamaların EVD ile ilişkili olduğu düşünülmüş 
ve hastaların %33’ünde kanama görülmüş. Gardner ve 
ark, 188 EVD olgusunun %41’inde sadece kateter çıka-
rıldıktan sonra görülen yeni kanama bulunmuş (11). Bu 
yeni kanamaların yaklaşık yarısı (%51,9) önemsiz, punk-
tat intraparenkimal veya eser subaraknoid hemorajiler 
olarak tanımlanmıştır. Bu ve benzeri çalışmaların klinik 
olarak önemli kanamaların gerçek insidansını yansıtma-
yabileceği unutulmamalıdır (25). 

Literatürde EVD yerleştirilmesi ile ilişkili ve klinik 
olarak anlamlı kanama oranları çok düşüktür. Yerleştir-
me sırasındaki kan basıncı, koagülopati ve başarılı kanü-
lasyon öncesi geçiş sayısı gibi uygulamael, kanama için 
potansiyel olarak değiştirilebilir risk faktörlerini ele alan 
yeniden yapılandırılmış bir çalışma tespit edilmemiştir. 
Hastaya ait koagülopatinin düzeltilmesi veya antikoagü-
lan veya antitrombotik ilaçların önceden kesilmesi, acil 
durumlar hâriç EVD yerleştirilmeden önce uygulanma-

Ameliyathane dışında EVD yerleştirildiğinde, VİE 
riski ile ilgili çalışmalar, geriye dönük çalışmalar ile sınır-
lıdır. Trick ve ark. nöroşirürji ameliyathanesine yerleşti-
rilmiş EVD’lerde Pseudomonas Aeruginosa ventriküliti 
gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır 
(29). Yazarlar, ameliyathanede gözlenen yüksek enfeksi-
yon oranının steril pansuman eksikliği ile ilişkili olduğu 
sonucuna varmışlardır. Schodel ve ark, EVD’lerin ameli-
yathane ve YBÜ’de yerleştirilmesini karşılaştırmış, ame-
liyathane grubundaki hastalarda daha fazla ventriküler 
enfeksiyon geliştiği (%4,9 ve %6,8) sonucuna varmışlar-
dır (20). Arabi ve ark. değerlendirme yaparken ventri-
küler enfeksiyonları da göz önüne almış, ventriküler en-
feksiyon gelişmesi açısından ameliyathane dışında EVD 
takılan hastaların daha çok risk altında olduğunu ancak 
bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (21). 

Sonuç olarak komite ameliyathane dışında EVD ta-
kılan hastalarda enfeksiyon gelişimi ve malpozisyon açı-
sından riskin arttığına dair anlamlı sonuçlara ulaşama-
mıştır.

Editör notu; 2020 sistematik taramada, EVD takıl-
masında komplikasyonlar, YBÜ de biraz daha fazla ol-
masına karşılık, ameliyathane ve YBÜ takılan EVD ler 
arasında önemli fark bulunmamıştır (EVD1).

EVD1. Dawod G, Henkel N, Karim V, et al. Does the 
setting of EVD placement affect morbidity. A systematic 
literatüre review comparing İCU versus operating room 
procedures.World Neurosurgery 2020; 140: 131-141.

Öneri

EVD yerleştirme yerinin belirlenmesinde, klinik ve 
hasta karakteristiklerinin göz önüne alınması gerekir.

Koşullu Öneri (Düşük kaliteli kanıt)

EVD’nin ameliyathane dışında takılması düşük 
komplikasyon oranı ile uygulanabilir bir yöntemdir. 
Uygulama yerinden çok, uygulama şeklinin standardize 
edilmesi komplikasyon oranını azaltır.

EVD Uygulanan Hastalarda Uygulamayı Yapan 
Kişinin Tecrübesi Gelişebilecek Komplikasyon 
Oranını Etkiler mi?

EVD yerleşimi sürekli olarak düşük riskli bir uygu-
lama olarak görülmekle birlikte, kanama, enfeksiyon ve 
malpozisyon gibi komplikasyonlar önemli morbidite ve 
mortalite ile ilişkili olabilir. Bu nedenle cerrahın eğitim 
ve deneyim seviyesi komplikasyon oranlarını etkileyen 
olası bir değişken olarak önerilmiştir. (7, 22, 23). 
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tusun hedeflenmesi önerilmektedir. CSF ile karşılaşılma-
dan önce kateter kafatası yüzeyinden 6,5 cm’den daha 
fazla ilerletilmemelidir. Çarpık ventriküler anatomi veya 
alışılmadık derecede küçük ventriküllerin olması duru-
munda, görüntü rehberliğinde kateter yerleştirilmelidir. 
Gözlemsel klinik seriler ve bilgisayar simülasyonları, yu-
karıdaki yer işaretlerinin en yüksek başarılı yerleştirme 
oranlarını sağladığını göstermektedir. 

EVD yerleştirilen Hastalarda Derin Ven 
Trombozu (DVT) Proflaksisi İçin En Uygun 
Yöntem Nedir ve Ne Zaman Uygulanmalıdır?

Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli-
yi (PE) içeren venöz tromboembolizm (VTE), cerrahi 
hastalarda önemli, önlenebilir morbidite ve mortalite 
nedenidir. Tromboprofilaksi için kanıtlanmış birkaç 
yaklaşım vardır: farmakolojik (antitrombotik ajanlarla) 
ve mekanik (elastik çoraplar, sıralı kompresyon cihazları 
veya aralıklı pnömatik kompresyon cihazları) (39). Far-
makolojik tromboprofilaksi VTE riskini azaltmada etki-
lidir ancak artmış kanama riski ile ilişkili olabilir. EVD 
takılan hastalarda, en uygun VTE profilaksisi için hasta 
iyi değerlendirilmeli hemoraji kompikasyonu gözden 
kaçırılmamalıdır.

EVD’li hastalarda VTE’nin başlangıç   insidansı hak-
kında veri yoktur. Nöroşirürji uygulamaları geçiren veya 
akut nörolojik yaralanması olan hastalar yüksek risk 
altındadır. EVD yerleştirildikten sonra heparin profi-
laksisinin zamanlamasını değerlendiren retrospektif bir 
çalışmada VTE insidansı %7.2 olarak bildirmiştir (12). 
VTE profilaksisi veya elastik çorap uygulaması olmayan 
nöroşirürji uygulamaları uygulanan hastalarda proksi-
mal DVT ve PE oranları %14-16 arasında bildirilmiştir 
(35). Diğer çalışmalarda %33 gibi yüksek oranlar bildi-
rilmiştir (32,33). Tromboprofilaksisi olmayan ve elastik 
çorap kullanmayan nöroşirürji hastalarında DVT ve PE 
oranının %14-16 arasında olduğu bildirilmektedir (40-
42). İntraserebral kanama ve rüptüre anevrizması olan 
hastalarda proksimal DVT ve PE insidansı %1-3.5 ara-
sında değişmektedir (43-45). Primer SSS maligniteleri 
(%7.5) ve metastatik hastalığı (% 17) olan hastalarda 
VTE riski daha fazladır (43). Dikkate değer bir risk araş-
tırması intraserebral hemoraji sonrası VTE ile ilişkili tek 
anlamlı faktörün bir EVD yerleştirilmesi olduğu bulun-
muştur (44). 

Radyografik ve semptomatik DVT ve PE’yi önlemede 
antitrombotiklerin kullanımı etkilidir (39, 46, 47). Çe-
şitli nöroşirürji uygulamaları geçiren hastaların popü-
lasyonlarında farmakolojik profilaksi %30-50 arasında 
nispi bir risk azalması sağlar (40-42). Bir meta-analiz 
çalışmasında heparin proflaksisinin VTE riskinde %45 
azalma sağladığı gösterilmiştir (48). 

lıdır. Ayrıca, güvenli yerleştirme için PTT, INR eşiği hiç-
bir zaman standartlaştırılmamış veya doğrulanmamıştır 
(27). 

İyi Klinik Uygulamalar (GPP)

Acil ventriküler dekompresyon gerektiren durumlar 
hâriç, EVD yerleştirilmeden önce koagülopati değerlen-
dirmesi yapılmalı ve standartlara uygun hâle getirilme-
lidir.

Kateter Malpozisyonunu Önleyecek Prosedural 
Faktörler Nelerdir?

Kakarla ve ark. ventriküler kateterleri bulunduğu 
yere ve fonksiyonuna göre kategorize etmiştir (10). Gra-
de I; ipsilateral frontal boynuzda veya üçüncü ventrikül-
de optimal yerleştirme, Grade 2; fonksiyonel kontralate-
ral ventriküle veya non fonksiyone parankimal yerleşim, 
Grade 3; BOS drenajı olmayan parankimal yerleşim. 346 
yatak başı yerleşiminin retrospektif olarak gözden ge-
çirilmesinde %77 Grade I, %10 Grade II ve %13 Grade 
III kateter yerleşimleri bildirmişlerdir. Diğer serilerde 
bu oranlar sırası ile Grade I / Grade III %49 /%23, %56 
/%22,4, % 76 / % 4 ve % 79 /% 7 olarak bildirilmiştir (29-
32). 

Serbest elle yerleştirme sırasında kullanılan anato-
mik işaretler EVD yerleştirme doğruluğunu etkileye-
bilir. Normal ventrikülü olan 10 hastada görüntüleme 
simülasyonu kullanılarak yapılan bir çalışmada, kateter 
yönünü belirlemek için ipsilateral medial kanthus’un 
kullanılması durumunda kateterlerden %90’ının lateral 
ventrikülü kaçıracağı gösterilmiştir (33). Kontralateral 
medial kanthus (%10 hata) ve kafatasına dik (%0 hata) 
trajeksiyonlarda daha iyi sonuç alınmıştır. BT taraması 
normal olan 101 hastada yapılan başka bir görüntüleme 
simülasyonu çalışmasında, erişkinlerde Kocher nokta-
sından kafa tabanına dik trajeksiyonla gönderilen kate-
terlerde %67,8 Grade I, %20,8 Grade II ve %10,4 Grade 
III yerleştirme sağlanmış. Kateter 6,5 cm’den daha derin 
yerleşikse ve BOS gelmiyorsa kesinlikle malpozisyon 
vardır (34).

Ventrikülostomi sırasında BT, stereotaktik navigas-
yon, intraoperatif ultrason, elektromanyetik navigasyon 
gibi teknolojik yardımcı maddelerin kullanımının, EVD 
yerleştirme doğruluğunu iyileştirdiği bildirilmiş olması-
na rağmen, veriler düşük kalitede, potansiyel olarak çe-
lişkili ve anlamlı karşılaştırma grupları yoktur (34-38). 

Öneri (Koşullu öneri; Düşük kaliteli kanıt)

Ventriküler anatomi normal olduğunda, Kocher nok-
tasının giriş olarak kullanılması, kafatasına dik bir yö-
rüngede hareket edilmesi veya kontralateral medial kan-
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■ ENFEKSİYON RİSKİ ÖNLEME ve YÖNETİM

Ventrikül İlişkili Enfeksiyon (VİE) olarak bilinen 
EVD sisteminin enfeksiyonu, kateter yerleştirilmesinden 
sonra birincil endişe kaynağıdır. Bildirilen enfeksiyon 
oranları %0-%32 arasında değişmektedir(56-58). Değiş-
ken enfeksiyon kontrol uygulamaları şüphesiz bu riski 
etkilesede, EVD enfeksiyon literatürünü yorumlamanın 
temel zorluklarından biri tutarlı bir ‘enfeksiyon’ tanı-
mının olmamasıdır. VİE için tanı ölçütlerini standart-
laştırmak zordur, çünkü organizmalar kateteri kolonize 
edebilir veya BOS’nın enfeksiyonuna neden olabilir. VİE 
teşhisi için kesin “altın standartlar” yoktur.

EVD’si Olan Yetişkin Hastalarda Enfeksiyon Riski, 
Yerleştirme Süresi İle Artar mı?

Kateter yerleştirme süresi ile enfeksiyon riski ara-
sında pozitif bir ilişki vardır. Bununla birlikte, bu riskin 
doğrusal olup olmadığı ve nedeni ve sonucu temsil edip 
etmediği belirsizdir (21,59-66). Bazı araştırmacılar da 
yerleştirme süresi ile VİE arasındaki bu pozitif ilişkiyi 
not etmişler ve enfeksiyonu sınırlamak için kateterin ru-
tin olarak değiştirilmesini önermişlerdir. 

Yetişkin Hastalarda Profilaktik Sistemik 
Antibiyotikler VİE İnsidansını Azaltır mı? 
Kullanılabilir Bir İşlem veya Süre Standardı 
Olmalı mı?

VİE riski yüksek ve sonuçlar potansiyel olarak ciddi 
olduğundan, proflaksi uygulanması doğru bir yaklaşım 
olarak değerlendirilmelidir. Çoğu VİE çalışması pros-
pektif veya retrospektif büyük vaka serileridir, ancak çok 
az randomize kontrollü çalışma mevcuttur (69-71). Bu 
konuda iki görüş vardır: Birincisi antibiyotik proflaksisi 
sadece EVD takmadan önce veya yerleştirme sırasında 
(periprocedural) (59, 62, 64), ikincisi EVD’nin uygulan-
dığı süre boyunca devam edebilir (25,67-70). Ancak bu 
çalışmaların sonuçları kesin değildir. Saini, periprocedu-
ral kullanım ile ve EVD kaldığı sürece seftazidim kulla-
narak karşılaştırmışlar ve enfeksiyon oranı her iki grupta 
da yaklaşık %7 olarak bulunmuştur (70). Alleyne (68) 
tarafından sefuroksim ve Dellit (67) tarafından sefazolin 
ile yapılan retrospektif çalışmalar da aynı sonuca ulaşıl-
mıştır. Trimetoprim sülfametoksazol kullanan Bloms-
tedt, benzer şekilde iki rejim türü arasında anlamlı bir 
fark tespit edememiştir (72). 228 hastanın randomize bir 
çalışmasında Poon ve ark. periprocedural ve EVD kalış 
süresinde uygulanan profilaktik rejimleri karşılaştırmış, 
EVD süresi boyunca antibiyotik alan hastalarda daha az 
VİE geliştiğini belirtmiştir (69). 

 VTE profilaksisi için antitrombotik ajanların kulla-
nımı, kanama komplikasyonlarında bir artış ile ilişkili-
dir. Yayınlanmış derlemelerde ve meta-analizlerde nöro-
şirürji hastalarında farmakolojik VTE profilaksisinin 
neden olduğu kafa içi kanama oranı %0,35-1,5 arasında 
değişmektedir (39,49,50). Kapsamlı bir inceleme ve reh-
ber çalışmasında, hiçbir profilaksi uygulanmayanlar ile 
karşılaştırıldığında, hem fraksiyone heparin (FH) hem 
de düşük molekül ağırlıklı heparin (LM-WH) trom-
boprofilaksisinin intrakraniyal kanama riskini önemli 
artırdığını bulmuşlardır (39). Kanıtlanmış VTE’si olan 
ve antikoagülan tedavi için mutlak bir kontrendikasyon 
veya planlı bir majör cerrahi olan hastalarda inferior 
vena cava filtresi takılması endikedir (51-52). 

EVD uygulanan hastalarda tromboprofilaksi ile ilgi-
li uygulamaya rehberlik edecek yüksek dereceli kanıtlar 
bulunmamıştır. Bir çalışmada preoperatif olarak başlatı-
lan aralıklı pnömatik sıkıştırma cihazları ve LM-WH’yi 
IPC ve FH ile karşılaştıran çalışma postoperatif kanama 
veya VTE’de bir fark bulamamıştır (53). Danish ve ark. 
kraniyotomi uygulanan hastalarda sadece mekanik pro-
filaksi, mekanik profilaksi ve FH, LM-WH ile mekanik 
profilaksiyi değerlendiren bir analiz yapmışlar, en iyi yö-
netim stratejisinin sadece mekanik profilaksi olduğunu 
bildirmişler (50). 

Yayınlanmış literatürde farmakolojik profilaksinin 
başlatılma zamanlaması hakkında kesin bir öneri yap-
mak için yeterli kanıt yoktur (54,55). Bu nedenle, kana-
ma riskinin kabul edilebilir derecede düşük olduğu tespit 
edildiğinde, muhtemelen ilk 72 saat içinde (en geç) mev-
cut herhangi bir kanamanın stabil olması durumunda 
VTE profilaksisinin başlanması düşünülebilir.

Öneri

1. İmmobilizasyon süresince hastalara DVT proflak-
si yapılması önerilir (Düşük kalitede kanıt, Güçlü 
öneri). 

2. Belirgin bir kontrendikasyonu yok ise öncelikle far-
makolojik proflaksi önerilmektedir (Düşük kaliteli 
kanıt, Koşullu öneri). 

3. DVT proflaksisinde vena kava filtrelerinin kullanımı 
önerilmemektedir (Düşük kaliteli kanıt, Güçlü öne-
ri). 

4. Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanması kontren-
dike olan hastalarda, mekanik DVT proflaksi (pnö-
motik çoraplar) önerilmektedir (Düşük kalitede ka-
nıt, Koşullu öneri).
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■ EVD YÖNETİMİ

EVD Takılı Hastalarda; Düzenli BOS Örneklemesi 
Yapılması İle, Gerekli Hallerde BOS Örneklemesi 
Yapılması Arasında Enfeksiyon Açısından Fark 
Var mıdır?

Klinik belirtiler ve bulgular genellikle birincil has-
talık süreci tarafından maskelenmiş olduğundan, EVD 
ile ilişkili enfeksiyonların teşhisi zor olabilir. Ek olarak, 
en yaygın nedensel patojenler (yani stafilokoklar) baş-
langıçta BOS’ta hafif bir inflamatuar yanıtı tetikler. Bu 
sorunların üstesinden gelmek için, bazı merkezler rutin 
BOS örnekleri alma politikasına yönelmiştir. Drenaj sis-
teminin potansiyel kontaminasyonu ile ilgili endişeleri 
dile getiren diğer merkezler, sadece klinik ve nörolojik 
muayenedeki açıklanamayan bir değişiklik veya etiyo-
lojisi bilinmeyen bir ateş olduğunda örnek alınması yö-
nünde görüş belirtmiştir. BOS örnekleme sıklığı ile art-
mış enfeksiyon riski birbirine bağlı olsa da, komite bu 
ilişkiyi doğrudan ele alan sadece beş gözlemsel çalışma 
tanımlamıştır. Üçü yeterince güçlü kanıta sahip bulun-
mamıştır. Bu üç çalışmadan ikisi, örnek alma sıklığına 
bağlı enfeksiyon oranında bir fark bulamamışken (21,84) 
bir tanesi günlük BOS örnekleme protokolü ile enfeksi-
yon insidansında azalma olduğunu bildirmiştir (85). 
2011 yılında Williams ve arkadaşları tarafından yapılan 
bir çalışmada 382 hastada VİE oranı gözden geçirilmiştir 
(86); Kontrol grubundaki 206 hastaya günlük kültür, 176 
hastaya ise 3 günde bir kültür uygulanmış, kültür pozitif 
enfeksiyon riskinin, üç günde bir örnekleme ile %10’dan 
%3’e düştüğü belirtilmiştir. Williamson ve ark. (87), 2014 
yılında 5 yıl boyunca 410 hastayı gözden geçirmiş, BOS 
örneklem sayısı arttıkça enfeksiyon oranında artış oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Komite ayrıca antibiyotik emdiril-
miş EVD kateterlerinin kullanılmasından bu yana birçok 
merkezde %2’den daha düşük enfeksiyon oranlarının 
bildirmiştir (73, 74, 76, 88-90). 

Öneri 

Rutin BOS örneklemesi alınmasından kaçınılması, 
klinik gereklilik hâlinde BOS örneği alınması önerilmek-
tedir.

EVD’ın Uzun Süreli Kullanımında Kateter 
Veya Kateter Yeri Değişiminin Enfeksiyonun 
Önlenmesinde Etkisi Var mıdır?

Bu konuda literatür taramasında toplam altı göz-
lemsel çalışma (21,59,84,91-93) ve seçim kriterlerini 
karşılayan bir küçük randomize kontrollü çalışma tespit 
edilmiştir (94). Sadece Mayhall ve ark. ventrikülostomi 
alanının değiştirilmesini önermiştir (59). Wong ve ark. 
(94), 103 hasta ile yaptıkları çalışmada 51 hastanın, her 

EVD Uygulanacak Erişkin Hastalarda Antibiyotik 
İle Kaplanmış Kateterlerin Enfeksiyonun 
Önlenmesinde Rolü Var mıdır?

Antimikrobiyal ve gümüş emdirilmiş kateterler EVD 
gerektiren hastalarda potansiyel olarak VİE’nu azaltabilir.

Komite, standart ve antimikrobiyal emdirilmiş EVD 
(AI-EVD) kateterlerini kullanarak VİE oranlarını karşı-
laştıran üç randomize kontrollü çalışmayı (RKÇ) (73-75) 
ve dört gözlemsel çalışmayı (76-79) gözden geçirmiş-
tir. Zabramski ve ark. toplam 288 hastayı AI-EVD veya 
standart silikon katetere randomize etmiş, pozitif BOS 
kültürleri antibiyotik emdirilmiş kateterleri olan has-
talarda kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha az 
bulmuştur (%9,4 ve %1,3) (73). Pople ve ark. 357 hastada 
enfeksiyon oranlarını AI-EVD kateterleri ve bir kontrol 
grubunda karşılaştırmış kontrol grubundaki enfeksiyon 
oranı çok daha düşük ve sonuç olarak AI-EVD kateter-
lerinin VRI üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını ortaya 
koymuştur (75). Harrop ve ark., 1961 EVD uygulama-
sında antibiyotik emdirilmiş kateterlerin, VİE oranının 
%8,2’den % 1’e düştüğünü vurgulamışlardır (76). Gü-
müş emdirilmiş EVD (SI-EVD) kateterleri de VRI ris-
kini azaltmada etkili görünmektedir. Keong ve ark. 278 
hastada SI-EVD kateterlerinin standart kateterlerle doğ-
rudan karşılaştırılması yapmış ve sonuçta, gümüş emdi-
rilmiş kateterleri olan hastalarda VRI gelişme olasılığını 
daha düşük bulmuşlardır (80). Üç kohort çalışması da 
SI-EVD kateterlerin standart kateterlerle göre daha dü-
şük VİE riskine sahip olduğunu göstermiştir (81-83). 

Öneri 

1. Hastalarda EVD uygulanmadan önce tek doz antibi-
yotik verilmesi önerilmektedir (Düşük kalitede ka-
nıt, Koşullu öneri).

2. EVD kaldığı süre içerisinde antibiyotik kullanımı 
önerilmemektedir (Düşük kalitede kanıt, Güçlü 
öneri). 

3. Antibiyotik kaplı EVD kateterlerinin kullanımı en-
feksiyon oranını azaltmaktadır (Orta düzeyde kanıt, 
Güçlü öneri). 

4. Intravenöz antibiyotiklerin yetersiz kaldığı durum-
larda intraventriküler antibiyotik kullanımı öneril-
mektedir (Orta kalitede kanıt, Güçlü öneri)

İyi Klinik Uygulamalar (GPP)

Hastalar klinik olarak uygun olunduğu an EVD çı-
karılmalıdır. Proflaktik antibiyotik seçiminde belirgin 
kanıt yoktur. Seçim yaparken elektif vakalarda lokal an-
tibiyogramlardan yararlanılabilir.
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pansumanlar, kafa sarma, klorheksidin diskleri, antibi-
yotikli merhemler gibi pansumanda kullanılan enstrü-
manları değerlendiren randomize bir çalışma buluna-
mamıştır. Bookland ve ark. sadece dren çıkış yerinin ba-
kımında kullanılan biyooklusif materyalin kullanımını 
karşılaştırmışlar, VİE’da %15,1’den %3,54’e kadar azalma 
bildirmişler (96). Komite, bu tür pansumanın önerilme-
sinden önce randomize bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu 
belirmiştir. İlgili bir pediatrik çalışmada kesik kafa derisi 
yaralarında pansuman yapmak yerine, yaranın günlük 
temizlenmesi ve saç şampuanlanması önerilmiş, 702 ope-
rasyonda ameliyat sonrası enfeksiyon oranı %0.48/1000 
gün olarak saptamışlardır (97). Honda ve ark yerleştirme 
bölgesine uygulanan ve her 48 saatte bir değişen steril bir 
gazlı bez sargı içeren bir sargı protokolü ile VİE’nin 3.2 
ila 2.17/1000 kateter gün oranına düşmesini sağlamıştır 
(98). Daha sonra bu pansuman protokolü ile antimik-
robiyal madde ile kaplı bir kateterin kullanılması insi-
dansın daha da azalmasına neden olmuş ve VİE oranını 
0.87/1000 kateter güne düşürmüştür. Yazarlar örneklem 
büyüklüğünün az olması nedeniyle istatistiksel anlam-
lılık gösterememiş, ancak VRI insidansında %76’lık bir 
azalma bildirmişlerdir.

İyi Klinik Uygulamalar (GPP) 

İşlem sırasında sahanın temizlenmesi ve sonrasında 
pansumanın yapılması güvenli ve efektif bir yöntemdir.

Tüp ve Toplayıcı Sistemin Rutin Değiştirilmesi 
Enfeksiyon Riskini Azaltır mı?

Herhangi bir invaziv işlemde olduğu gibi, kapalı bir 
EVD sisteminin sterilitesini ihlal etmek patojenlerin gir-
me riskini artırır. Beyin omurilik sıvısı (BOS) toplama 
torbasını boşaltırken veya değiştirirken veya BOS örnek-
lemesi istendiğinde ihlaller meydana gelir. “American As-
sociation of Neuroscience Nurses” uzman konsensus bil-
dirimi EVD parçalarının rutin değiştirilmesine karşıdır 
(99). Ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için EVD’nin 
herhangi bir parçasının zorunlu olmadıkça değiştirilme-
mesini önermektedir (100).

İyi Klinik Uygulamalar (GPP) 

Toplama sistemi mümkün olduğunca az manuple 
edilmelidir.

Yetişkin Hastalarda, EVD Yönetiminin Bir 
Protokole Bağlanması EVD’ye Bağlı Enfeksiyonu 
Azaltır mı?

Kubilay ve ark, ventriküler drenajı yerleştirme ve ba-
kımının yapılmasının bir standart üzerinden yapılması-
nın, VİE azaltmada başarılı olduğunu öne sürmüşlerdir 
(89). Standart bir yöntemle yaklaşan hastaneler enfek-

5 günde bir kateter bölgesinin rutin değişimi yapılırken 
52 hastada hiçbir değişiklik yapılmamış, değişiklik yapıl-
mayan grupta rutin değişiklik grubuna göre daha az VİE 
tanısı konulmuştur (%3,8-7,8), ancak bu fark istatistiksel 
anlamlı bulunmamıştır. Lo ve ark. (92), 269   EVD yer-
leşimi uygulanan 199 hastayı retrospektif olarak gözden 
geçirmiş, EVD yerleştirme sayısı ile enfeksiyon gelişme 
riski arasında anlamlı ilişki saptamıştır. Her ek EVD’nin 
enfeksiyon riskini 4 kat artırdığını belirlemişlerdir.

Öneri

Enfeksiyonun önlenmesi için kateter yerinin değişti-
rilmesi önerilmemektedir. (Orta düzeyde kanıt, Güçlü 
öneri)

EVD ile BOS Boşaltılmasının Kademeli Olarak 
Azaltılması İle Birden Kesilmesi Arasında Şant 
İhtiyacının Doğması Açısından Fark Var mıdır?

EVD’ler rutin olarak subaraknoid kanama, intravent-
riküler kanama ve travmatik beyin hasarı olan hastaları 
izlemek ve tedavi etmek için kullanılır. Bu koşullarda, 
BOS drenaj yollarının kan tarafından tıkanması akut 
hidrosefali ve artmış KİB’a yol açar. EVD yerleşimi, akut 
hidrosefali döneminde CSF akışının geçici olarak yön-
lendirilmesine izin verir. Zamanla, BOS akış dinamik-
leri, bu hastaların çoğunda normale döner ve kalıcı bir 
VP şantına ihtiyaç duymadan EVD’nin kesilmesine izin 
verir. Bununla birlikte, diğerlerinde, kronik hidrose-
fali gelişir ve bir VP şantının yerleştirilmesi gereklidir. 
EVD’leri olan hastalarda EVD drenajının hangi sıklıkta 
ve miktarda azaltılacağı konusunda kapsamlı bir litera-
tür araştırması yapılmış, kademeli ve hızlı olarak EVD 
drenajının azaltılmasının sonuçlarını karşılaştıran sade-
ce küçük ve randomize bir çalışma bulunmuştur (95). Bu 
çalışmada kademeli ve hızlı drenaj yapılan gruplarda, VP 
şant ihtiyacı açısından hiçbir fark bulunmamış. Komite, 
çalışma popülasyonunun az olduğunu ve şant gerektiren 
hidrosefali insidansının yaygın olarak bildirilenden daha 
yüksek olduğunu belirtmiştir. 

İyi  Klinik Uygulamalar (GPP)

Enfeksiyon riski göz önünde bulundurulduğunda, 
EVD’nin olabilecek en kısa sürede çıkarılması uygun 
olacaktır.

Pansumanın Şekli EVD’ye Bağlı Enfeksiyon 
Gelişmesini Önler mi?

Kraniyal yara örtüleri cerrahi alanları korumak için 
yaygın olarak kullanılır. Cerrahi sonrası insizyon yöne-
timinde kullanılan pansumanlar sıklıkla EVD saha ba-
kımında da kullanılır, ancak klinik yönetimin bu yönüne 
rehberlik edecek çok az kanıt vardır. Şeffaf biyo-oklüzif 
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siyon oranlarını %1’in altında bildirmektedir (76,101). 
Standart yönetimdeki yaygın uygulamalar arasında ste-
ril tekniğe dikkat edilmesi, kateterin cilt altından geçi-
rilmesi, sadece periprocedural antibiyotik kullanımı, 
antimikrobiyal kaplı kateter kullanımı, kapalı bir sistem 
kullanımı, rutin BOS örneklemesinin yapılmaması, steril 
pansuman kullanımı ve EVD yerleştirildikten sonra yer 
değişikliğinin yapılmaması yer almaktadır (60,102,103). 
Konu ile ilgili randomize kontrollü çalışma bulunuma-
mıştır. Kubilay ve ark. kateter takılması sırasında steril 
uygulamayı izlemek için bir kontrol listesi ve bir hemşire-
lik gözlem formunun kullanımının enfeksiyon oranları-
nı %9,2’den % 0’a düşürdüğünü belirtmiştir (89). Harrop 
ve ark. standart yaklaşımının önemli bir bileşeni olarak 
antimikrobiyal kaplı kateter kullanımını desteklemiştir 
(76). Araştırmacılar standardizasyon yöntemlerine ek 
olarak antimikrobiyal kaplı bir kateter kullanımının VİE 
oranını %6,1’den %0,2’ye düşürdüğünü kaydetmiştir. 
Flint ve ark. hem antimikrobiyal kaplı kateterleri hem de 
kateter bölgesini antibiyotik emdirilmiş bir diskle pan-
suman yapmayı içeren bir protokol tanımlamıştır (104). 
Bu yöntemle VİE oranının %6,3’ten %0,8’e düştüğünü 
belirtmişlerdir. Honda ve ark. steril teknik, standart bir 
gazlı bez, yapışkan sargı ve antibiyotik emdirilmiş kate-
ter kullanımı içeren üç bileşenli bir protokol kullanarak 
VİE oranlarında %76’lık önemli bir azalma göstermiştir 
(98). 

Öneri

VİE azaltmak için aseptik yerleştirme, kapalı siste-
min manipülasyonunun minimuma indirilmesi, steril 
pansuman, drenajın standardize edildiği bir protokolün 
kullanılması önerilir. (Orta kalitede kanıt, Güçlü öneri)
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■ PREMATÜRE İNFANTLARDA 
POSTHEMORAJİK HİDROSEFALİNİN 
YÖNETİMİ

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Em-
bace arama motorları kullanılmıştır. Anahtar kelime 
olarak “Evidence-based recommendation’, ‘guidelines’ 
kelimeleri ile birlikte ‘premature infants hydrocephalus’, 
‘posthemorrhagic hydrocephalus’, anahtar kelimeleriy-
le arama yapılmıştır. Konu ile ilgili öneriler Mazzola ve 
ark.nın yaptığı “Pediatric Hydrocephalus: Systematic 
Literature Review And Evidence-Based Guidelines. Part 
2: Management Of Posthemorrhagic Hydrocephalus In 
Premature Infants” (1) adlı çalışmadan alınmıştır. Bu 
makalenin seçilme nedeni çoğunluğu kanıt derecesi 1-3 
düzeyinde olan toplam 68 çalışmanın değerlendirmeye 
alınması ve konu ile ilgili tek rehber olmasıdır.

Giriş

Araştırmalar yakın zamanda yayınlanmış olmasına 
rağmen, bebeklerde posthemorajik hidrosefali (PHH) 
tedavisi için kılavuzlar veya kanıta dayalı öneriler azdır. 
Çok düşük doğum ağırlığı (DDA) ve düşük gebelik yaşı 
ile doğan bebeklerde ölüm riski anlamlı derecede yük-
sektir (2).

Nörogelişimsel sonucu değerlendirmek için, her biri 
401 gr. ile 1000 gr. arasında ağırlığa sahip 15.454 aşırı 
düşük doğum ağırlıklı (ADDA) bebeğin, takibi devam 
edebilen 7693 çocukla çalışma gerçekleştirilmiştir (3). 
Bebeklerden 2530’unda (%33) intraventriküler kanama 
(IVK) öyküsü saptanmıştır. 7693 bebeğin 998’inde (%13) 
grade III veya IV IVK saptandı. Dikkat çekici bir şekilde, 
takip eden 7693 ADDA bebeğin sadece 246’sında (%3) 
post hemorajik hidrosefali (PHH) için şant gereksinimi 
olmuştur.

Prematüre bebeklerde posthemorajik hidrosefali 
(PHH) için en uygun tedavi stratejileri nelerdir? Özellik-
le, aşağıda belirtilen konular için, kanıtlar araştırılmak 
istenmiştir:

• Ventriküler rezervuarlar, eksternal ventriküler dren-
ler (EVD’ler), ventrikülosubgaleal (VSG) şantlar ve 
lomber ponksiyonlar (LP’ler) gibi kalıcı olmayan cer-
rahi yöntemlerinin kullanılması,

• Prematüre bebeklerde şant ihtiyacını azaltmak veya 
hidrosefali ilerlemesini önlemek için seri LP’lerin ru-
tin kullanımı,

• PHH’li prematüre bebeklerde şant yerleştirme ihti-
yacını azaltmak için, doku plazminojen aktivatörü 
(tPA), ürokinaz ve streptokinaz dâhil intraventriküler 
trombolitik ajanların kullanılması,

• PHH’li prematüre bebeklerde şant yerleşimi ihtiyacı-
nı azaltmak için asetazolamid veya furosemid kulla-
nımı,

• Bu popülasyonda endoskopik üçüncü ventrikülosto-
mi (ETV)’nin etkinliği,

• PHH olan prematüre bebeklerde şantın zamanlama-
sını yönlendirmek için özel CSF parametreleri.

Prematüre Bebeklerde Posthemorajik Hidrosefali 
(PHH) İçin En Uygun Tedavi Stratejileri Nelerdir? 

Öneri 1

Ventriküler erişim cihazları (VEC); (Ommaya rezer-
vuar), Eksternal ventriküler drenler (EVD), ventrikülo-
subgaleal (VSG) şantlar veya lomber ponksiyonlar (LP), 
PHH’nin geçici tedavisinde tedavi seçenekleridir. Klinik 
değerlendirmeye göre karar verilir. 

Öneri Seviyesi: Kabul edilebilir öneri/II, (Orta dü-
zeyde klinik kanıt).

Öneri 2 

Kanıtlar VSG şantların, VEC’lara göre günlük BOS 
boşaltma ihtiyacını azalttığını göstermiştir.

Öneri Seviyesi: Kabul edilebilir öneri/II, (Orta dü-
zeyde klinik kanıt).

Kanıtlar: VEC’ları EVD’lara kıyasla, morbidite ve 
mortaliteyi azalttığını göstermektedir. Kanıt olarak üç 
klas II ve 7 klas III çalışma incelenmiştir. Bu çalışmalar 
VEC’lerin güvenliğini ve etkinliğini belgelemiştir. Om-
maya rezervuarların BOS aspirasyonu ile ventrikül içi 
basıncı düşürdüğü, dekompresyon sağladığı farklı çalış-
malarda gösterilmiştir (4-11). 

İki klas II çalışmanın yazarları, ventriküler rezervuar-
ların enfeksiyöz ve non enfeksiyöz şant komplikasyonla-
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kullanılanlara göre belirgin bir farklılık gözlenmezken, 5 
yıllık takipte ortalama direkt şant takılanlarda revizyon 
oranlarında belirgin artış farkı olduğu gözlenmiştir. Bu 
durumda PHH’li hastalarda şant takılmadan önce rezer-
vuar kullanılmasının rasyonel bir tedavi olduğu vurgu-
lanmıştır. 

Wellons ve ark. (25), yaptıkları çalışmada 1500 gr. 
altı, grade 3-4 intraventriküler hemorajisi olan 145 has-
tayı değerlendirmeye almışlardır. Bunlardan 11’ine di-
rekt VP şant, 4’üne ETV, 36’sına VSG şant, 66’sına ise 
ventriküler rezervuar uygulaması yapılmıştır. Sonuçta 
ventriküler rezervuar ve VSG şant uygulaması yapılan 
hastalarda enfeksiyon açısından ve kalıcı şant uygulan-
ma oranları açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

Seri LP’lerin Rutin Kullanımı Gereklimidir?

Öneri

Seri lomber ponksiyonun (LP) rutin kullanımı, şant 
yerleşimi ihtiyacını azaltmak veya prematüre bebeklerde 
hidrosefali ilerlemesini önlemek için önerilmez. 

Öneri Seviyesi: Güçlü öneri/I, (Kanıt düzeyi yük-
sek).

Kanıt: Bir klas I çalışmada prematüre olup PHH ta-
nısı olan bebeklerde sadece gözlem ve günlük LP yapıl-
ması arasında istatistiksel bir fark olmadığını bildirmiş-
tir (26). Aynı zamanda şant ihtiyacında azalma da gö-
rülmemiştir (26,27). LP kalıcı bir VP şant ihtiyacını ön-
görmez veya önlemez (15). Başka bir klas III çalışmada 
bebeklerin LP ile tedavi edilip edilmesi ile çıkış skorları 
arasında anlamlı fark saptanmamıştır (28). Seri LP’ler 
sonrası müteakip zamanlarda, şant enfeksiyon gelişme 
riskinin yüksek olduğunu gösteren klas III bir çalışma 
vardır (29).

Cerrahi Olmayan Geçici Önlemler Nelerdir?

İntraventriküler Trombotik Ajanlar

Öneri 

İntraventriküler trombotik ajan (t-PA, ürokinaz, 
streptokinaz) kullanımı, PHH tedavisinde ve şant ihtiya-
cının azaltılması için önerilmez. 

Öneri Seviyesi: Güçlü öneri/I, (Kanıt düzeyi yük-
sek).

Kanıt: Bir yüksek kaliteli klas I çalışmaya dayanarak, 
DRIFT uygulama (Drenaj Irrigasyon Fibrinolitik Tera-
pi) (intraventriküler tPA) PHH tedavisi şant ihtiyacını 
azaltmamakla birlikte artmış parankimal hematom ris-
kini de beraberinde taşıdığı için önerilmemektedir (30). 

rının görülmesi sıklığını azalttığını söylemiştir (4,6) Bir 
klas II çalışmada ve bir klas III çalışmada, bir VEC’dan 
tekrarlanan BOS aspirasyonu, enfeksiyon riskini önemli 
ölçüde artırmamıştır (6,9) Üç klas III çalışmada vent-
riküler rezervuarların, kalıcı şant yerleştirme ihtiyacını 
önemli ölçüde azaltmadığı gösterilmiştir (7,8,10). Bir 
klas III çalışmada VEC’lar ve EVD’lar, DDA’lı bebekler-
de drenaj açısından karşılaştırılmış ve VEC kullanımının 
mortalite ve morbidite oranını önemli ölçüde azalttığı 
söylenmiştir (6).

PHH olan erken doğmuş bebeklerde hidrosefalinin 
tedavisi için EVD yerleştirilmesi, 1 klas II ve 7 klas III 
çalışmada gösterildiği gibi bir seçenektir (12-19). Üç klas 
III çalışması, EVD’nin VP şant kullanım ihtiyacını 1/3 
oranda azalttığını bildirmiştir (12, 16, 18). PHH olan er-
ken doğmuş bebeklerin %50’sinden fazlası, bir EVD’nin 
çıkarılmasından sonra kalıcı VP şant yerleşimi gerekme-
miştir (16-19).

VSG şant yerleştirilmesinin kalıcı şant yerleştirme 
ihtiyacını azaltabileceği bildirilmiştir. Klas II ve klas III 
çalışmalarının yazarları şant bağımsızlığına yönelik eği-
limler bildirmiştir, ancak sonuçlar istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (20,21). Klas II raporunda, VSG 
şantın, günlük BOS aspirasyon ihtiyacını önemli ölçüde 
azalttığı ve bunun de novo BOS   enfeksiyonu riskini azal-
tabileceği ve BOS aspirasyon ihtiyacını önemli ölçüde 
azalttığı gösterilmiştir. Bu enfeksiyon veya diğer kompli-
kasyon risklerini azaltabilir. Prospektif bir çalışma, VSG 
şantları ile tedavi edilen bebeklerde kalıcı şant ihtiyacın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğunu bil-
dirmiştir (21). 

DDA’lı infantlarda PHH tedavisine yönelik müdaha-
lenin zamanlaması ile ilgili bir klas III çalışmada yazar-
lar, 95 hastada ventriküler dilatasyonla değerlendirilen 
erken ve geç müdahaleyi karşılaştırmış, erken tedaviyi 
LP ve / veya rezervuar yerleşiminin kullanılmasına ba-
kılmaksızın güvenli ve etkili bulmuşlar (22). Erken mü-
dahale, bir VP şant gereksinimi ve orta ile şiddetli sakat-
lık riskinde azalma ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan başka 
bir klas III çalışmada LP, EVD, VSG şant kullanımının 
güvenli ve etkili olduğu bulunmuştur (23).

Diğer Literatür Önerileri

Bock ve ark. (24), yaptıkları çalışmada 1995-2015 
yılları arasında intraventriküler hemorajiye bağlı gelişen 
ve posthemorajik hidrosefalisi olan 99 hastayı değerlen-
dirmişlerdir. Hastalardan 76’sına önce ventriküler rezer-
vuar yerleştirilip BOS temizlendikten sonra 72’sine şant 
takılmış ve 23 tanesine ise direkt şant takılmıştır. Has-
taların değerlendirilmesinde direkt şant takılan hasta-
ların ilk şant revizyon zamanında öncesinde rezervuar 
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Endoskopik Third Ventrikülostomi

Öneri

PHH tanısı olan prematüre infantlarda endoskopik 
third ventrikülostomiyi (ETV) öneren yeterli kanıt yok-
tur. 

Öneri Seviyesi: Zayıf öneri/III, (Kanıt düzeyi dü-
şük).

ETV’nin hidrosefalide yaygın kullanımı olsa da 
PHH’si olan prematüre infantlarda kullanımına dair yazı 
bulunamamıştır. Ancak normal infant ve çocukların 
hidrosefali tedavisinde kullanılmaktadır (38).

Editör notu: 2020 yılında CNS pediatrik hidrosefali 
tedavi rehberi güncellenmiştir (hidrosefali1). Yeni öne-
riler konuların sonunda verilecektir.

İntraventriküler pıhtıların uzaklaştırılması için 
nöro-endoskopik yıkama uygun ve güvenlidir, şant ge-
reklilik oranını düşürebilir (Zayıf öneri/III).

 Hidrosefali1: Bauer DF, Baird LC, Klimo P, et al. 
Congress of Neurosurgical Surgeons Systematic Review 
and Evidence-Based Guidelines on the treatment of Pe-
diatric Hydrocephalus Update of the 2014 Guidelines. 
Neurosurgery 2020; 0; 1-5. 
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Bu çalışmada preterm infantlardan DRİFT uygulanan 
bebeklerin %35’inde standart tedavi uygulananların ise 
%8’inde yeni bir hematoma rastlanmıştır. Bu sonuçlar, 
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önerilmez. 

Öneri Seviyesi: Güçlü öneri/I, (Kanıt düzeyi yük-
sek).
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Şant Yerleştirme Zamanı

Öneri 
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enfeksiyon oluşumu ile istatistiksel olarak ilişkili olma-
dığını, bu nedenle şant yerleştirilmesinin bebeğin yaşı, 
kilosu ve genel stabilitesi izin verdiğinde yapılmasını 
önermişlerdir (37).
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■ ŞANT TAKILMASINDA YARDIMCI 
OLARAK KULLANILAN ENDOSKOPİ, 
TOMOGRAFİ, NAVİGASYON ve 
ULTRASONOGRAFİ’NİN ETKİNLİĞİ

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Em-
bace arama motorları kullanılmış, anahtar kelime olarak 
“evidence-based recommendation, guidelines, cerebrospi-
nal fluid shunt, hydrocephalus, ventricular catheter, com-
puter asisted image guided, electromagnetic ultrasound, 
endoscopy kelimeleri girilerek tarama yapılmıştır. Konu 
ile ilgili öneriler Flannery ve ark.nın yaptığı “Pediatric 
Hydrocephalus: Systematic Literature Review And Eviden-
ce-Based Guidelines. Part 3: Endoscopic Computer-Assis-
ted Electromagnetic Navigation And Ultrasonography As 
Technical Adjuvants For Shunt Placement.” (1) adlı çalış-
madan alınmıştır. Bu makalenin seçilme nedeni kanıt 
düzeyi I olan 1, kanıt düzeyi II olan 1 ve kanıt düzeyi III 
olan 6 çalışmanın değerlendirmeye alınması ve konu ile 
ilgili tek rehber olmasıdır.

Giriş

Navigasyon, görüntüleme teknikleri ve endoskopinin 
şant yerleştirilirken kullanılması nöroşirürji pratiğinde 
giderek artmaktadır. Cerrahların bu yöntemleri kullan-
masındaki temel amaç potansiyel komplikasyonları azal-
tıp, proksimal kateteri iyi yerleştirerek şantın ömrünü 
uzatmaktır. Bu spesifik inceleme aşağıdaki soruya cevap 
vermek için yapılmıştır: 

Ventriküler şantın endoskopik yerleştirilmesi, bil-
gisayar destekli elektromanyetik (EM) rehberlik veya 
ultrason rehberliği gibi teknik destekler ventriküler şant 
işlevini geliştirir mi? 

Endoskopi

Öneri 

Ventriküler kateter yerleştirilirken, endoskop kulla-
nımını destekleyen yeterli kanıt yoktur. 

Öneri Seviyesi: Güçlü konsensus (Kanıt yok).

Ventriküler kateterlerin yerleştirilmesinde endoskopi 
kullanımını değerlendirmek için dört çalışma belirlen-
miştir. Vries ve ark. (2), endoskopik olarak kateter yer-
leştirilen hastaların %79’unda şant revizyonu gerektir-
mediğini bildirmişlerdir. Kellnar ve ark. (3), 14 hastada 
ventriküler kateter yerleştirmek için nöroendoskopinin 
kullanıldığı vaka serisinde, 18 aylık takip süresi boyunca 
kateter malpozisyonu nedeniyle revizyon yapılmadığını 
ifade etmişler. Villavicencio ve ark. (4), tarafından yapı-
lan çalışmada, nöroendoskopi kılavuzluğu ile yerleştiri-
len şantlar ile kılavuzsuz yerleştirilen şantlar arasında, 
disfonksiyon açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. 
Kestle ve ark. (5), şant gerektiren 393 hasta ile yapılan ve 
hastaların endoskopi grubu ve standart gruba randomize 
edildiği kontrollü bir çalışmada gruplar arasında genel 
şant revizyon oranında veya ameliyat sonrası optimal ka-
teter yerleşiminin değerlendirilmesinde anlamlı bir fark 
bulunmamış ve her iki grupta da şant disfonksiyonun en 
sık nedeni proksimal obstrüksiyon tespit edilmiştir. 

Ultrasonografi

Öneri 

Ultrasonografi eşliğinde kateter yerleştirilmesi bir se-
çenektir.

Öneri Seviyesi: Zayıf öneri/III (Kanıt düzeyi dü-
şük/orta).
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görüntü kılavuzlu şant yerleşimi ile karşılaştırıldığı ran-
domize edilmemiş prospektif bir kohort çalışması tarif 
edilmiştir. Pediyatrik olgular şant başarısızlığı açısından 
standart kohortta %30 ve EM görüntü rehberlik kohor-
tunda %20 başarısızlık gösterilmiş, bu fark istatistiksel 
olarak anlamsız bulunmuştur. Hem yetişkin hem de pe-
diatrik hastaları içeren tüm kohortta, proksimal tıkanma 
oranı %17’den %6’ya düşmüş olarak bulunmuştur. 

Levitt ve ark. (11) tarafından yazılan makale de EM 
navigasyon kullanımı ile standart şant yerleştirilmesi 
arasındaki fark değerlendirilmiştir. Yazarlar pediatrik 
hastalarda frontal kateter yerleşimli 102 vakada EM na-
vigasyon kullanılanlarda proksimal uç disfonksiyon ora-
nı %25 iken standart yolla opere edilenlerde %22 olarak 
bulunmuştur. EM navigasyon kullanılanlarda kateter 
pozisyonu anlamlı derecede iyi bulunurken, bunun şant 
disfonksiyonu üzerinde olumlu etkisi bulunmamıştır. 

Diğer Literatür Önerileri

Moran ve ark. (12), yaptıkları çalışmada şant takılan 
535 hastayı değerlendirmişler, sonuçta bilgisayar destekli 
elektromanyetik navigasyon kullanımının ventrikül içi-
ne şantın daha doğru yerleştirilmesi ile istatistiksel ola-
rak sıkı bir ilişkisi olmadığı, ancak özellikle psödotümör 
serebri hastalarında, anatomik yapısı bozuk hastalarda 
ve cerrah tecrübesinin yetersiz olduğu durumlarda kul-
lanılabileceğini belirtmişlerdir.

2020 güncellemede yeni öneri yoktur.
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ultrasonografi eşliğinde ventriküler kateteri yerleştir-
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takılırken ultrasonografi kullanımının standart hâle ge-
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Elektromanyetik Navigasyon Eşliğinde Şant 
Takılması

Öneri 

Bilgisayar destekli elektromanyetik (EM) navigasyo-
nun şant takılırken kullanılması bir seçenektir. 

Öneri Seviyesi: Zayıf öneri/III, (Kanıt düzeyi dü-
şük).

Bir klas II çalışma ve 1 klas III çalışma bu konuyu 
destekleyen kanıt olarak dâhil edilmiştir. 2008 yılında 
yayınlanan Clark ve ark. (9), özellikle küçük ve slit vent-
rikülü olan veya kompleks yerleşimli hidrosefalisi olan 
23 hastada EM navigasyon kılavuzluğunun kullanılma-
sının etkili olduğunu bildirmiştir. 7 aylık takip periyo-
dunda %9’luk bir proksimal revizyon oranı göstermiş ve 
bu değer %35 başarısızlık oranının olduğu bir kontrol 
grubuyla karşılaştırılmışlar ve kısa bir takip süresine sa-
hip olduklarından ve az sayıda hastayı içerdiğinden, bu 
kanıtları güçlendirmek için randomize kontrollü bir ça-
lışma önermişlerdir. 

Hayhurst ve ark. (10) tarafından; standart şant yer-
leşiminin hem yetişkin hem de pediatrik hastalarda EM 
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■ HİDROSEFALİ TEDAVİSİNDE 
ENDOSKOPİK THIRD VENTRİKÜLOSTOMİ 
VEYA ŞANT UYGULAMASININ 
KARŞILAŞTIRILMASI

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmıştır. Anahtar kelime olarak 
“evidence-based recommendation, guidelines ve endosco-
pic third ventriculostomy, pediatric hydrocephalus, hydro-
cephalus treatment” kelimeleriyle eşleşme yapılarak ara-
ma yapılmıştır. Konu ile ilgili öneri Limbrick ve ark.nın 
yaptığı “Pediatric Hydrocephalus: Systematic Literature 
Review And Evidence-Based Guidelines. Part 4: Cerebros-
pinal Fluid Shunt Or Endoscopic Third Ventriculostomy 
For The Treatment Of Hydrocephalus In Children” (1) adlı 
çalışmadan alınmıştır. Bu yazının tercih edilme nedeni 
kanıt derecesi I-III düzeyinde olan 6 makaleyi değerlen-
dirilerek sonuca ulaşması ve konu ile ilgili tek guideline 
olmasıdır.

Giriş

Pediatrik hidrosefali tedavisi için uygun cerrahi yön-
temin şant takılması mı, yoksa endoskopik third ventri-
külostomi mi (ETV) olduğu önemli bir tartışma konusu 
olmaya devam etmektedir. ETV savunucuları yüksek 
başarı şansı ve düşük komplikasyon oranlarını uygu-
lamanın ana avantajları olarak belirtirken, ventrikülo-
peritoneal (VP) şant takılmasının önerenler, ETV’nin 
hidrosefaliyi yeterince tedavi etmediği, nörokognitif 
fonksiyonlardaki etkisinin yeterince bilinmediği gibi ar-
gümanları ileri sürmektedir (2,3,4). Şant ve ETV hakkın-
da çok sayıda literatür varken hem şant yerleşimi hem 
de ETV’nin değerlendirilmesini tanımlayan makalelerin 

göreceli eksikliği vardır ve herhangi bir randomize ça-
lışma yoktur. Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, BOS 
akışında net bir şekilde saptanan tıkanıklığa alternatif 
bir yol olarak faydalı olabilir. Hemoraji ile giden infant 
hidrosefalisinde etkili olmayacağı aşikardir. Mevcut ana-
lizde, şantların ETV’ye karşı etkinliğini detaylandıran li-
teratür sistematik olarak gözden geçirilmiştir. Bu rehber 
1 yaşından büyük bebekler için geçerlidir.

Öneri 

Hem şant hem de ETV pediatrik hidrosefali teda-
visinde kullanılabilir alternatiflerdir. (Kabul edilebilir 
şartlı öneri, Orta/düşük düzey kanıt/II/III).

Şantlar ve ETV, incelenen klinik senaryolarda eşde-
ğer sonuçlar göstermiştir. Dâhil etme ve hâriç tutma için 
planlananlar da dâhil olmak üzere tüm ilgili makaleler-
den 5 klas III ve 1 Klas II makale çalışmaya dâhil edildi.

Tuli ve ark, kanıt tablosunda klas II olarak değerlen-
dirilen tek makaleyi yayınlamıştır (10). Yazarlar, ETV (n 
= 32) veya VP şantlar ile (n=210) tedavi edilen 242 ardı-
şık hastada sonuçları araştıran, tek merkezli, randomize 
edilmemiş, prospektif bir kohort çalışmasının sonuç-
larını bildirmişlerdir. Gruplar arasında hasta yaşları ve 
hidrosefali etiyolojisi farklıdır (ETV uygulanan hastalar 
daha yaşlı ve aquadact stenozu olması muhtemel). ETV 
uygulanan hastalarda %44 başarısızlık oranı görülürken 
şant takılan hastalarda bu oran %45’ di.

Kalan 5 makale klas III çalışma idi. Appelgren ve ark. 
(5), retrospektif yaptıkları bir çalışmaya prospektif ola-
rak veri girişi yaptılar. VP şant takılan 76 hasta ve ETV 
yapılan 22 hastanın sonuçları karşılaştırılmış, hastaların 
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nının, şant takılanlarda daha fazla olduğu belirtilmiştir. 
Ancak çalışmada bazı eksikliklerin olduğu ve gerçekçi 
sonuçların prospektif çalışmalarla ortaya konulabileceği 
söylenmiştir.

Cheng ve ark. (12), non komünikan hidrosefali has-
talarında şant takılması ve endoskopik third ventrikü-
lostomi uygulanmasının karşılaştırıldığı, toplam 652 
hastalık 5 prospektif ve 3 retrospektif çalışmayı değer-
lendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda non komüni-
kan hidrosefali tedavisinde şant veya endoskopik third 
ventrikülostominin uygulanabileceği, endoskopik third 
ventrikülostominin kısa cerrahi süresi, komplikasyon ve 
reoperasyon oranının az olması gibi üstünlüklerinin ol-
duğu söylenmiştir.

Jernigan ve ark. (13), yaptıkları çalışmada 4544 şant 
takılan ve 872 endoskopik third ventrikülostomi uygula-
nan toplam 5416 infantı değerlendirmişlerdir. Çalışmada 
endoskopik third ventrikülostomi uygulanan hastaların 
şant uygulananlara göre daha fazla prematüre doğum-
lu olduğu ve intraventriküler hemoraji oranının daha 
fazla olduğu belirtilmiştir. Çalışmanın sonunda 1 yıllık 
takip neticesinde endoskopik third ventrikülostomide 
yetmezlik oranının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. 
Bunda third ventrikülostominin prematürelere yapılma-
sı ve hastaların çoğunda intraventriküler hemoraji olma-
sının olumsuz yönde etkili olabileceği bildirilmiştir.

Rasul ve ark. (14), yaptıkları çalışmada toplam 504 
nonkomünikan hidrosefali hastasında endoskopik third 
ventrikülostomi ve şant takılması sonucunda gelişen dis-
fonksiyonları değerlendirmişler, sonuçta disfonksiyon 
oranının her ikisinde de yüksek olduğu ve özellikle aqu-
aduct stenozu gibi patolojilerde endoskopik third ventri-
külostominin avantajlı olabileceğini belirtmişlerdir.

Sonuçta, bu sistematik değerlendirmede bazı sınırla-
malar vardır. Bu projenin kapsamını, özellikle hidrosefa-
li tedavi yöntemini (VP şant veya ETV) değerlendirmeye 
odaklanmak üzere daraltırken, ETV’nin başarısını etki-
lediği bilinen; hasta yaşı, hidrosefali etiyolojisi ve önceki 
hidrosefali cerrahisi öyküsü gibi çeşitli anahtar faktörler 
değerlendirilmemiştir (10). Bu nedenle yazıda sunulan 
tavsiye özel durumlarda cerrahi karar vermekte yeter-
sizdir. Ayrıca hastaya ETV uygulaması yapılırken bera-
berinde koroid pleksus koterizasyonu yapılabilmekte ve 
bunun için prematürelerde görülen posthemorajik hid-
rosefali iyi bir endikasyon teşkil etmektedir. Bunun gibi 
özel durumların sayısının artması gelecekte yeni reh-
berlerin yazılmasını gerektirecektir (15). Herhangi bir 
etiyolojiye bağlı ortaya çıkan hidrosefalinin tedavisinde 
klllanılacak yöntemi belirlemek için LevelI kanıt içeren 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

şant takılmasındaki başarısızlık %58 iken ETV de bu 
oran %55 olarak bildirilmiştir. 

De Ribaupierre ve ark. (6), bir literatür incelemesi 
kapsamında 48 hastada yapılan 55 uygulamaün (24 ETV 
ve 31 VP şant yerleşimi) retrospektif değerlendirmesi-
nin sonuçlarını bildirmişlerdir. Yazarlar ETV grubun-
da daha düşük başarısızlık oranına (VP şant %42, ETV 
%26) doğru bir eğilim olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar 
gruplar arasında hasta yaşı, cinsiyeti ile hidrosefali eti-
yolojisinde anlamlı olmayan farklılıklar olduğunu kabul 
etmişlerdir. 

Shimizu ve ark. (9), enfekte şantların çıkarılmasından 
sonra ETV (9 hasta) veya VP şant cerrahisinin (36 hasta) 
yapıldığı çalışmada reenfeksiyon oranları veya uygulama 
açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. 

Garton ve ark. (9), ETV’nin VP şant cerrahisi ile kar-
şılaştırıldığı retrospektif bir kohort çalışması rapor etti-
ler. Her birinde 28 hasta olan VP şant ve ETV grubunu 
karşılaştırdılar. Sonuçta hastalardaki başarı oranları has-
taların yatış süreleri ve maliyetleri arasında anlamlı fark 
olmadığını söylediler. 

Kulkarni ve ark. (8), tarafından yapılan büyük, çok 
merkezli, karşılaştırmalı çalışmada 2 grup vardı: ETV 
için retrospektif bir grup (n = 489) ve VP şantları için 
prospektif olarak elde edilen verilerin önceki 2 klinik ça-
lışmadan elde edildiği ve bu çalışma için yeniden analiz 
edilen grup (n = 720) oluşturuldu. Yazı klas III olarak 
derecelendirilmiş olmasına rağmen, Kulkarni ve ark. VP 
şant cerrahisine karşı, ETV’nin geniş ölçekte karmaşık 
bir analizini tanımlamıştır. Erken dönem düzeltilmemiş 
sonuçlar değerlendirildiğinde, ETV’deki başarısızlık ora-
nı daha düşük bulundu. Ancak hasta yaşı ve hidrosefali 
etiyolojisi değerlendirmeye dâhil edildiğinde karşılaştır-
ma daha karmaşık hâle geldi. Bu hâliyle erken dönem 
başarısızlık ETV için şant yerleştirilmesinden daha yük-
sekti, ancak 3 ay sonraki takiplerde ETV başarısızlık ora-
nı şant cerrahisinden daha düşüktü. Bu bulgulara daya-
narak, yazarlar ETV’nin uzun süreli tedavi ve sağ kalım 
açısından avantajlı olabileceği sonucuna vardılar.

Diğer Çalışmaların Önerileri

Dewan ve ark. (11), posterior fossa tümör rezeksiyo-
nu sonrası gelişen hidrosefalinin tedavisinde endoskopik 
third ventrikülostomi ve şant takılmasını karşılaştırmış-
tır. Çalışmada 124 şant takılan ve 284 endoskopik third 
ventrikülostomi yapılan toplam 408 hasta değerlendi-
rilmiştir. Çalışmanın sonunda endoskopik third vetri-
külostomide erken süreçte yetersizlikler ortaya çıktığı 
ancak uzun vadede sonuçlarının şant takılmasına göre 
daha iyi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca komplikasyon ora-
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Sonuç

Öneri: Hidrosefali tedavisinde hem VP şant hem 
ETV, tedavide bir alternatiftir. Her ikisi için kurgulanan 
klinik senaryolarda eşit sonuçlar ortaya konulmuştur.

2020 güncellemede yeni öneri yoktur.
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daha ucuz olan Chhabra valfi karşılaştırmışlar. Sonuç-
larda her iki grup arasında anlamlı farklılık saptanma-
mıştır. Smely ve Van Velthoven (14), infantlar üzerinde 
yaptıkları retrospektif kohort çalışmasında 66 ventrikü-
loperitoneal yerleştirilen Cordis Orbis-Sigma şant siste-
mi ile ventriküloatriyal yerleştirilen 53 Codman Holter 
şant sistemini karşılaştırmışlar, Orbis-Sigma valfi olan 
hastaların %48’i bir veya daha fazla revizyon gerektirir-
ken, Holter Valfli hastaların %98,1’i 1 veya daha fazla re-
vizyon gerektirmiştir. 

Antisifon Mekanizma

Antisifon mekanizmasını değerlendiren üç klas II 
çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Liniger ve ark. (12), 
27 infantla yaptığı prospektif kohort çalışmada PS Medi-
cal orta basınç, akış kontrollü pompayı, PS Medical 1,0 
Delta antisifon mekanizmalı pompa ile karşılaştırmış, 
Delta valf grubunda slit ventrikül sendromu insidansını 
(%6,25), akış kontrollü kapak grubundan (%9) daha dü-
şük bulmuşlardır; ancak bu bulgu istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmamıştır. Şant revizyon insidansı Delta gru-
bunda (0.12 revizyon/hasta/yıl) akış kontrollü valf gru-
buna (0.19 revizyon/hasta/yıl) göre daha düşük bulun-
muştur. Bu da istatistiksel olarak anlamlı değildir. Khan 
ve ark. (8), randomize kontrollü bir çalışmada antisifon 
mekanizmanın rolünü incelemiştir. Şant yerleştirme uy-
gulanan 40 hasta randomize edilerek bir gruba antisifon 
valfi ile birlikte (Vygon şant), diğer gruba antisifon valfi 
olmadan diferansiyel basınçlı pompa (Chhabra veya Ce-
redrain şantları) yerleştirilmiştir. Hastalar şant disfonk-
siyonu, şant enfeksiyonu, over drenaj ve oksipitofrontal 
çap olarak değerlendirilmiştir. Overdrainage antisifon 
cihazı olmayan gruptaki hastaların %10’unda görülür-
ken, antisifon cihazı olan grupta hiç görülmemiştir. An-
tisifon grubunda ise enfeksiyon ve obstrüksiyon oranı 
daha fazla bulunmuştur. 475 hasta ile yapılan retrospek-
tif bir kohort çalışmasında, Davis ve ark. (5), antisifon 
fonksiyonlu Delta valf şant ile tedavi edilen hastalarla, 
antisifonu olmayan 2 farklı diferansiyel basınç valfinden 
biriyle tedavi edilen hastaları şant sağkalımı ve subdural 
koleksiyonun gelişimini değerlendirmiştir. Üç grubun 
karşılaştırılmasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

 Antisifon mekanizmasını değerlendiren Sınıf III ça-
lışmaların birinde Gruber ve ark. (16), bir antisifon ci-
hazının primer veya sekonder yerleştirilmesinden önce 
ve sonra 41 hastayı değerlendirmiş. Antisifon cihazın 
sekonder yerleştirildiği grupta daha az komplikasyon ve 
proksimal obstrüksiyon saptamışlardır. Ancak yazarlar 
tarafından istatistiksel bir kanıt gösterilememiştir. Başka 
bir çalışmada Virella ve ark. (17), şant yerleştirme uygu-
lanan 101 hastanın retrospektif kohort incelemesinde 
distal slit valf yerleştirilen hastalar ile bir antisifon bile-

■ ŞANT ETKİNLİĞİNDE SEÇİLEN VALFİN 
ÖNEMİ

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Em-
bace arama motorları kullanılmış, “evidence-based re-
commendation, guidelines, hydrocephalus, valve type, 
treatment, shunt” anahtar kelimeleriyle arama yapılmış-
tır. Konu ile ilgili öneriler Baird ve ark.nın yaptığı “Pe-
diatric Hydrocephalus: Systematic Literature Review And 
Evidence-Based Guidelines. Part 5: Effect Of Valve Type 
On Cerebrospinal Fluid Shunt Efficacy” adlı çalışmadan 
alınmıştır (1). Bu makalenin seçilme nedeni kanıt dere-
cesi seviye I olan 1, seviye II olan 11 ve seviye III olan 
10 çalışmayı değerlendirmeye almış olması ve konu ile 
ilgili tek rehber olmasıdır. Valf isimleri makalede geçtiği 
şekilde kullanılmıştır.

Giriş

Hidrosefali, çocuk beyin cerrahlarının tedavi ettiği 
en yaygın durumdur. Nulsen ve Spitz’in (2), 1949 yılında 
ilk implante edilebilir şantı yerleştirmesinden sonra şant 
sistemleri distal slit valfler, proksimal slit valfler ve diyaf-
ram valfleri şeklinde gelişmiştir. Yapay valfler ve silikon 
tüplerin daha sonraki gelişimi, şant tasarımını önemli 
ölçüde geliştirerek başlangıçta basit diferansiyel basınç 
valfleri varken, ardından otoregulasyon yapan, ayarlana-
bilir, anti gravitasyon, antisifon valfler ortaya çıkmıştır. 
Şant valfleri arasında kanıta dayalı fark var mıdır? 

Sonuçlar

Dâhil edilen makalelerden sadece biri klas I çalışma-
dır. Kestle ve ark. (3) tarafından 2000 yılında yapılmıştır. 
Araştırmacılar 3 çeşit valfı karşılaştıran randomize kont-
rollü bir çalışma gerçekleştirmiştir. Standart diferan-
siyel basınç valfi, antisifon mekanizmalı bir Delta valfi 
ve değişken direnç ve akış sınırlama mekanizması olan 
Orbis-Sigma valfi kullanılmıştır. 340 hastaya rastgele 
bir valf tipi yerleştirilmiş ve ilk şant başarısızlığı ortaya 
çıkana kadar takip edilmiştir. Değerlendirilen sonuç de-
ğişkenleri şant obstrüksiyonu, aşırı drenaj, ventriküler 
lokalizasyonlar ve enfeksiyon olmuştur. Araştırmacılar, 
kısa süreli veya uzatılmış takipte 3 valf tipi arasında şant 
sağ kalımı açısından anlamlı bir fark bulamamıştır (3,4).

Onbir klas II çalışmada (5-15) farklı valf tiplerinin 
karşılaştırılması yapılmış, sonuçda şant sağkalımı değer-
lendirildiğinde üstün bir valf tipi saptanamamıştır. Jain 
ve ark. (7), prospektif kohort çalışmasında diferansiyel 
basınçlı valfler ile delta akım regulasyonlu valfleri kar-
şılaştırmışlar, 5 yıllık şant sağ kalımı sonucunda 2 grup 
arasında enfeksiyon ve over drenaj konularında farklılık 
bulmuşlardır. Warf ve ark. (15), prospektif randomize bir 
çalışmada Codman-Hakim mikropreseksiyon valfi ile 
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hastayı değerlendirmişler, programlanabilir şantlarda 
revizyon ve overdrenaj oranının daha düşük olduğu, an-
cak toplam komplikasyon oranında belirgin bir düşüşün 
olmadığını belirtmişlerdir (20).

Diğer Karşılaştırma Grupları

Değişken şant valflerini karşılaştıran birkaç klas III 
çalışma incelemeye dâhil edildi. Miranda ve ark. (24), 
tarafından prematüre posthemorajik hidrosefali nede-
niyle şant takılan 103 hastanın retrospektif inceleme-
sinde 2000 gr.’dan daha ağır çocuklarda orta basınç valf 
takılanlardaki obstrüksiyon oranının düşük basınçlı valf 
takılanlara göre daha fazla olduğu belirtilmiştir. Bu ça-
lışmanın aksi olan sonuçlara Robinson ve ark. (22), 158 
hasta üzerinde şant disfonksiyonunu değerlendiren ça-
lışmasında 5 yıllık takipler sonunda düşük basınç gru-
bunda şant disfonksiyon oranı %72 iken orta basınç 
grubunda %47 olarak bildirmiş, çalışmanın sonunda 
şant disfonksiyonu ile ilgili kontrol edilebilir tek etkenin 
şant valf basıncı olduğu söylenmiştir. Sainte-Rose ve ark. 
(23), mekanik komplikasyonları değerlendirmek için 
şant takılan 1719 hastayı gözden geçirmiş, flanşlı vent-
riküler kateterin daha yüksek proksimal oklüzyon riski 
ile ilişkili olduğunu, açık uçlu distal kateterlerin daha az 
distal obstrüksiyonla ve proksimal orta basınç valf olan 
şantların, slit valfi olan şantlara göre daha az disfonksi-
yon oranına sahip olduğunu göstermişlerdir. Tuli ve ark. 
(24), 839 hasta ile yaptıkları prospektif bir çalışmada 
şant valf tipinin, şant disfonksiyonu ile ilişkisi olmadı-
ğını göstermişlerdir. Ramadwar ve ark. (25), 28 hastada 
Delta valf ile multipurpose valfin etkisini karşılaştırmış; 
delta valf olan hastaların %69’u, multipurpose valf olan 
hastaların %53’nün revizyona ihtiyaç duyduğunu belirt-
mişlerdir. Serlo ve ark. (26), tarafından yapılmış 148 has-
tanın olduğu bir çalışmada Pudenz-Heyer valf ile Cordis 
Hakim valf karşılaştırılmış sonuçta genel şant etkinliğin-
de anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Öneri 

Herhangi bir şant sisteminin diğerine üstün olduğu-
nu belirleyen yeterli kanıt yoktur. Tüm sistemler hidro-
sefali tedavisi için kullanılabilir. 

Öneri Seviyesi: Güçlü öneri/I, (Yüksek derecede 
kanıt).

Öneri 

Programlanabilir şantların diğerlerine üstünlüğünü 
ortaya koyan yeterli kanıt yoktur. Programlanabilir ve 
konvansiyonel şantlar hidrosefali tedavisi için kullanıla-
bilir. 

şenli Delta valf yerleştirilen hastalar arasında anlamlı bir 
fark olmadığını bildirmiştir. Distal slit valf grubundaki 
hastaların %31’inin tek bir şant revizyonu ve %8’inin 
ikinci bir revizyona ihtiyaç duyduğunu, Delta kapak gru-
bundaki hastaların %30’unun tek bir revizyona ve %20’ 
sinin ikinci revizyona ihtiyaç duyduğu bildirilmiştir. Ka-
iser ve ark. (18), geleneksel bir orta basınç valfi ile Delta 
valfi arasında prospektif ancak tam olarak tarif edilme-
miş bir karşılaştırma çalışması rapor etmiştir. Yazarlar 
her iki grup arasında şant revizyonlarının sayısında bir 
fark bulamamıştır. 

Kan ve ark. (19), diferansiyel basınç valf, Delta valf 
veya Orbis-Sigma valf primer şant sistemi yerleştirilen ve 
en az 1 yıllık takibi olan 244 hastada şant yerleştirildik-
ten sonra, retrospektif olarak ventrikül boyutunda daha 
yavaş azalma, daha yavaş akış ve ventrikülün daha büyük 
boyutta korunduğunu saptamışlardır. 

Programlanabilir Şantlar

Programlanabilir şantlar Beş klas II çalışma (6,10-13) 
ile değerlendirmiştir. Pollack ve ark (13), programlana-
bilir Codman Hakim şant pompasını, deney ve kontrol 
grupları arasında şant sağ kalımında, etkinlik ve güven-
lik konusunda programlanabilir şant lehine istatistik-
sel olarak anlamlı olmayan iyi sonuçlar olduğunu gös-
termiştir. Hatlen ve ark. (6), programlanabilir Strata ve 
Codman Hakim valfleri, çok sayıda programlanamayan 
valf ile karşılaştırılmış ve önemli ölçüde daha düşük sağ 
kalım oranlarına sahip (% 19.8’e karşı % 45.8) oldukla-
rı bulunmuştur. Programlanabilir valfler (Strata veya 
Codman-Medos) ile programlanamayan valfler (Medt-
ronic PS Medical) arasındaki bir başka retrospektif kar-
şılaştırma Mangano ve ark. tarafından yapılmıştır (10). 
Bu çalışmada, programlanabilir valflerde malfonksiyon 
oranı %11 iken, programlanamayan valflerde bu oran 
%0’dır. Yazarlar, programlanamayan grupta daha uzun 
valf ve şant ömrü yönünde bir eğilim göstermişler, ancak 
ikisi de istatistiksel olarak anlamlı olmamıştır. McGirt 
ve ark, programlanabilir (Strata veya Codman Hakim) 
veya programlanamayan (PS Medical Delta) valf içeren 
şant sistemlerinin yerleştirildiği 279 hastayı retrospektif 
olarak incelemiş, programlanabilir valf yerleştirilen has-
talarda revizyon oranının (%35/%54) ve obstrüksiyon 
oranının (%12/%28) daha düşük olduğunu bulmuşlardır 
(11). Notarianni ve ark. (12), programlanabilir (Strata 
veya Codman Hakim) veya programlanamayan (basınç 
kontrollü veya belirtilmemiş) bir valf ile şant yerleştirilen 
253 hastanın retrospektif olarak gözden geçirilmesinde 
şant yetmezliği oranında anlamlı fark bulamamışlardır 
(%76,1/%80). 

Li ve ark., yaptıkları meta-analiz çalışmasında 3 ran-
domize kontrollü ve 8 gözlemsel çalışmada toplam 2622 
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Öneri Seviyesi: Kabul edilebilir öneri/II, (Orta de-
recede kanıt).

Bir şant bileşeninin diğeriyle karşılaştırıldığı mevcut 
literatür belirgin bir üstünlük ortaya koyamamıştır. Stan-
dart diferansiyel basınç valfleri ile daha yüksek over dre-
naj oranları görülmüştür; ancak, incelenen sonuç değiş-
kenleri istatistiksel anlamlılık göstermemiştir. Antisifon 
mekanizmalı valfler aşırı drenaj komplikasyonlarını ön-
lemede daha üstün olabilirken, mevcut tıbbi literatürde 
bu eğilimi desteklemek için istatistiksel olarak önemli bir 
veri yoktur. Programlanabilir ve programlanabilir olma-
yan valfleri değerlendiren çalışmalar, istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark gösterememiş ve uzun vadeli, prospek-
tif, kontrollü bir analiz ihtiyacına işaret etmiştir. Uzun 
dönem klinik değerlendirmedeki büyük eksikliklere rağ-
men birçok çağdaş valf tasarımı mevcuttur. Bu valflerin 
uygun klinik kullanımını daha iyi araştırmak iyi tasar-
lanmış karşılaştırma çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

2020 güncellemede yeni öneri yoktur.
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Sonuçlar

İnceleme sürecinde 4 klas I, 3 klas II ve 2 klas III ça-
lışma tespit edilmiştir (11-19). Genel olarak, sadece 2 
çalışma preoperatif antibiyotiklerin şant enfeksiyonuna 
karşı koruyucu olduğunu bulmuştur. Yedi randomize 
kontrollü çalışma dâhil edilme kriterlerini karşılamamış, 
bu nedenle 3’ü ciddi hatalar nedeniyle klas II kalitesine 
indirilmiştir (12,13,16). Blum ve ark. (12), az sayıda has-
ta ile yaptıkları çalışmada enfeksiyon oranında belirgin 
fark saptamamıştır. Djindjian ve ark. (13), yaptıkları ça-
lışma zayıf bir şekilde rapor edildiği için klas II grubuna 
düşürülmüş, tedavi grubundaki enfeksiyon oranı, kont-
rol grubundakiler ile karşılaştırıldığında belirgin fark 
saptanmamıştır. Odio ve ark. (16), olumsuz ilaç reaksi-
yonları nedeniyle çalışmayı durdurmuş, yazarlar ayrıca 
metodolojileri hakkında önemli ayrıntılar verememiş-
lerdir. 

Klas I çalışmalardan Walters ve ark. (18), periopera-
tif oral rifampin’in randomize, çift kör, plasebo kontrollü 
bir çalışmasını gerçekleştirmiş, tüm cerrahi uygulamala-
ra göre, enfeksiyon oranları antibiyotikle tedavi edilen ve 
kontrol grupları için sırasıyla %9 ve %15 bulunmuş. Her 
iki gruptaki enfeksiyon oranları, çalışmaya başlamadan 
önceki enfeksiyon oranlarından önemli ölçüde yüksek 
olduğu için çalışma erken sonlandırılmış, enfeksiyon 
oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulun-
mamış. Wang ve ark. (19), ventriküloperitoneal (VP) 
şant uygulanan 120 hastada intravenöz sülfametoksazol 
ve trimetoprim verdikleri randomize, çift kör, plasebo 
kontrollü bir çalışma gerçekleştirmişler, enfeksiyon insi-
dansı antibiyotikle tedavi edilen grup (%7,3) ve kontrol 
grubu (%7,7) ile hemen hemen aynı bulunmuştur. Rie-
der ve ark. (17), yaptığı başka bir araştırmada VP şant 
yerleştirilen 63 hastada sefalotinin (insizyondan önce25 
mg / kg sefalotin ve ardından her 6 saatte 3 postoperatif 
doz) uygulandığı çift kör, plasebo kontrollü RKÇ yapıl-
mış, enfeksiyon oranı tedavi grubunda %6 ve plasebo 
grubunda %10 olarak anlamlı bulunmamıştır. Haines ve 
Taylor (14) tarafından yapılan RKÇ, elektif VP şant yer-
leştirme uygulanan 74 hastada metisilin uygulanan çift 
kör, plasebo kontrollü bir çalışmadır. Metisilin grubunda 
daha önceki şant enfeksiyonları, plasebo grubunda ise 
şant revizyonları fazla olan çalışmada enfeksiyon oranı 
metisilin grubu için %5,7 ve plasebo grubu için %12,8 
bulunmuştur. 

Klas III, 2 retrospektif kohort gözlemsel çalışma ay-
rıca değerlendirilmiştir. Ajir ve ark. (11), 6 yıllık bir süre 
içinde VP şant uygulamaları uygulanan 171 hastayı ret-
rospektif olarak incelemiş, 105 hastaya antibiyotik veril-
memiş, 66 hastaya anestezi indüksiyonundan sonra ve 
cilt insizyonundan önce metisilin (50 mg / kg) verilmiş. 

■ PEDİATRİK HİDROSEFALİ 
HASTALARINDA ŞANT TAKILMADAN 
ÖNCE PROFLAKTİK ANTİBİYOTİK 
KULLANILMASI

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmıştır. Anahtar kelime olarak 
“evidence-based recommendation, guidelines, hydrocep-
halus, pediatric, antimicrobial proflaxis, preoperative an-
tibiyotic” kelimeleriyle arama yapılmıştır. Konu ile ilgili 
öneri Klimo ve ark.nın yaptığı “Pediatric Hydrocephalus: 
Systematic Literature Review And Evidence-Based Guide-
lines. Part 6: Preoperative Antibiotics For Shunt Surgery In 
Children With Hydrocephalus: A Systematic Review And 
Meta-Analysis” (1) adlı çalışmadan alınmıştır. Bu yazının 
tercih edilme nedeni kanıt değeri I- III düzeyinde olan 
8 çalışmanın makale içerisinde değerlendirilerek sonuca 
ulaşılması ve konu ile ilgili bulunan tek rehber olmasıdır.

Giriş 

Beyin omurilik sıvısı şant uygulamaları pediatrik be-
yin cerrahları tarafından yapılan en yaygın uygulamalar 
arasındadır. Ancak enfeksiyon, önlenmesi zor bir komp-
likasyon olmaya devam etmektedir. İnfekte şantları olan 
hastaların bakımı genellikle uzun süreli hastaneye yatış 
uzun süreli intravenöz antibiyotik uygulaması ve çoklu 
cerrahi uygulamalar gerektirir. Bu nedenle, şant enfek-
siyonlarının, tedavi için en pahalı, implant ile ilişkili 
komplikasyonlar arasında olması şaşırtıcı değildir. Bil-
dirilen şant enfeksiyonu oranı literatürde önemli ölçü-
de değişmektedir, ancak son çalışmalarda insidans tipik 
olarak %5-15 arasında değişmektedir. Preterm yenido-
ğanlarda ve yakın zamanda şant enfeksiyonu için tedavi 
edilen hastalar da risk daha yüksektir (2-6). Şant enfek-
siyonu genellikle ameliyattan sonraki 2 ay içinde ortaya 
çıkar. İnfeksiyonlara tipik olarak, koagülaz negatif Stap-
hylococcus, S. epidermidis ve S. aureus gibi hastanın cil-
dini kolonize eden gram pozitif fırsatçı patojenler neden 
olur (2). 

Bu konuda üç meta-analiz dâhil çok sayıda çalışma 
hem yetişkin hem de pediatrik hastalar için şant enfek-
siyonuna karşı profilaksi olarak preoperatif antibiyotik 
kullanımını araştırmıştır (7-9). Biyani ve ark. (10), 9 
pediatrik beyin cerrahından ‘’profilaktik antibiyotik kul-
lanımlarını detaylandırmalarını’’ istedikleri bir araştır-
ma yapmıştır. Anketi yanıtlayan 45 kişinin, antibiyotik 
kullandığı bununla birlikte ilaç seçiminde farklı ajanları, 
ilaç verme zamanı ve ilaç verme sürelerini de farklı ola-
rak uyguladıkları tespit edilmiştir. 
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İnfeksiyon oranı tedavi grubunda %4,5, kontrol grubun-
da %7,6 olarak bulunmuş. Yazarlar şant cerrahisi için tek 
bir metisilin bolus hâlinde yeterli olduğu görüşüne var-
mışlar. Bir başka retrospektif çalışmada, McCullough ve 
ark. (15), 9,5 yıllık bir dönemde 435 şant operasyonu ge-
çiren 257 bebeği ve çocuğu değerlendirmiş, enfeksiyon 
oranları tedavi grubunda %2,7 ve kontrol grubunda %8 
olarak bulunmuş. Bu istatistiksel olarak anlamlı bulun-
muş ve antibiyotiklerin koruyucu etkisi olduğu belirtil-
miştir.

 Bu çalışmalar haricinde Kumar ve ark. (20), yaptıkla-
rı çalışmada 156 hastanın şant materyalini kültüre gön-
dermişler, çoğunluğunda Stafilokokus aerus olmak üzere 
hepsinde mikroorganizma ürediği belirtmişler. Çalış-
manın sonunda yazarlar profilaktik antibiyotik tedavisi-
nin verilmesini önermişlerdir. Wu ve ark. (21), yaptığı 
çalışmada 384 şant uygulanan hastayı değerlendirmeye 
almışlar, bunlarda yıllık bazda değişmekle birlikte en-
feksiyon oranını %2-12,5 arasında bulmuşlar ve en sık 
etkenin Gr (-) olduğunu belirtmişlerdir. İnfeksiyonun 
engellenmesi için preoperatif ve perioperatif antibiyotik 
verilmesini önermişlerdir. 

Profilaktik antibiyotik uygulanmayan 674 şant ope-
rasyonunda 72 enfeksiyon saptanmış (%10,7), proflaksi 
uygulanan 643 operasyonda 38 enfeksiyon görülmüştür 
(%5,9). 

Sonuç

Öneri 

Hidrosefali hastalarında şant enfeksiyonunu önle-
mek için preoperatif antibiyotik kullanılması önerilebi-
lir. Çocuklarda şant cerrahisi için preoperatif antibiyotik 
kullanımının şant enfeksiyonu riskini azalttığı, çeşitli 
güçsüz çalışmaların (meta-analiz) sonuçları birleştirerek 
gösterilmiştir. 

Kanıt Seviyesi: Kabul edilebilir öneri/II, (Orta dü-
zeyde kanıt).

2020 güncellemede yeni öneri yoktur. 
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%0,054 rifampin ve %0,15 klindamisin içerir. Rifampin 
ve klindamisin bakteriyel yapışmayı azaltmasa da bu an-
tibiyotik kombinasyonunun bakterileri öldürdüğü ve in 
vitro çalışmalarda 56 güne kadar ve in vivo olarak 127 
güne kadar kolonizasyonu önlediği gösterilmiştir (26-
28). Birçok çalışma, AKŞ’ların standart şantlara göre 
enfeksiyonun önlenmesindeki üstünlüğünü değerlendir-
miştir (29-46). 

Sonuçlar: Rehber makalede şant enfeksiyonu yazar-
lar tarafından farklı tanımlansa da genel olarak yakın za-
manda şant operasyonu geçiren hastalarda görülen şant 
disfonksiyonu, BOS kültüründe organizma saptanması, 
şant kesisinde veya abdomende pürülan sıvı, psodokist 
olması, ateş varlığı, şant trasesi boyunca kızarıklık, BOS 
da pleositoz olması şant enfeksiyonu olarak tanımlan-
mıştır. Değerlendirilmiş sadece 2 makale, antibiyotik 
kaplı şantların enfeksiyonda koruyucu etkisi olduğunu 
savunurken, diğerlerinde böyle bir sonuca ulaşılmamış-
tır.

Scuba ve ark. (44), yaptıkları çalışmada 208 klasik 
şant takılan hasta ile 145 antibiyotik kaplı şant takılan 
hastayı karşılaştırmış, AKŞ takılan hastalarda enfeksiyon 
oranı %1,4, normal şant takılan hastalarda %12 bulun-
muştur. 

Aryan ve ark. (30), Bactiseal sistemi (Codman, Joh-
nson & Johnson) ve standart şant kullanarak yaptıkları 
çalışmada her iki grubu karşılaştırmıştır. Her ne kadar 
şant enfeksiyonu oranı Bactiseal grubunda (%3,1) stan-
dart gruba göre (%15,2) daha düşük olmasına rağmen, 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Kan ve 
Kestler (36), 80 Bactiseal sistemi ve 80 standart şant 
yerleştirilen hastayı karşılaştıran retrospektif çalışmada, 
şant enfeksiyonu oranını her iki grupta aynı bulunmuş-
tur (%5).

Hayhurst ve ark. (35), yaptıkları çalışmada AKŞ ta-
kılan hastaları; 1. de novo grup, 2. non enfekte revizyon 
yapılan grup, 3. eksternal ventriküler drenaj (EVD) takı-

19. Wang EE, Prober CG, Hendrick BE, Hoffman HJ, Humphreys 
RP: Prophylactic sulfamethoxazole and trimethoprim 
in ventriculoperitoneal shunt surgery. A double-blind, 
randomized, placebo-controlled trial. JAMA 1984; 251:1174–
1177.

20. Kumar V, Shah AS, Singh D, Loomba PS, Singh H, Jagetia 
A. Ventriculoperitoneal shunt tube infection and changing 
pattern of antibiotic sensitivity in neurosurgery practice: 
Alarming trends. Neurol India. 2016 Jul-Aug;64(4):671-6. 

■ ANTİBİYOTİK KAPLI ŞANT SİSTEMLERİ 
İLE STANDART ŞANT SİSTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmıştır. Anahtar kelime olarak 
“evidence-based recommendation, guidelines, antibiotic 
coated shunt, shunt, hydrocephalus, treatment” taranmış-
tır. Konu ile ilgili öneri Klimo ve ark.nın yaptığı “Pediat-
ric Hydrocephalus: Systematic Literature Review And Evi-
dence-Based Guidelines. Part 7: Antibiotic-İmpregnated 
Shunt Systems Versus Conventional Shunts İn Children: 
A Systematic Review And Meta-Analysis” (1) adlı çalış-
madan alınmıştır. Bu yazının tercih edilme nedeni Kanıt 
Düzeyi III olan 6 çalışmanın makale içerisinde değerlen-
dirilerek sonuca ulaşılması ve konu ile ilgili tek rehber 
olmasıdır.

Giriş

Şant enfeksiyonunun önlenmesi, özellikle pediatrik 
hastaları tedavi ederken beyin cerrahları için bir önce-
liktir. İnfeksiyon, şant disfonksiyonuna neden olabilir. 
Şant enfeksiyonu, ventriküllerin esnekliğinin azalmasına 
ve lokule beyin omurilik sıvısı (BOS) birikimine neden 
olarak hastanın hidrosefali karmaşıklığını artırabilir. 
Bu durum, artan nöbet riski ve psikomotor gerileme ile 
sonuçlanabilir (2-6). İnfeksiyonun önlenmesi için değiş-
tirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi uzun yıllardır 
aktif araştırma konusu olmuştur. Ameliyat süresi (7,8), 
beyin cerrahının beceri ve deneyimi (9,10,11), ameli-
yathanedeki personel sayısı (12,13,14), saç tıraşı (8,15), 
profilaktik sistemik antibiyotikler (16-18), intratekal 
antibiyotikler (19), yara temizliği (20) antibiyotik emdi-
rilmiş sütür (21,22) ve çift eldiven (23,24) kullanımı bu 
konulardan bazılarıdır.

Antibiyotik kaplı şantlar (AKŞ) ilk kez 1977’de Roger 
Bayston tarafından tanımlanmıştır (25). Piyasada bu-
lunan AKŞ sistemleri, en yaygın patojenleri (Staphylo-
coccus epidermidis, Staphylococcus aureus) hedef alan 
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Mevcut Klas III kanıtlara dayanarak, AKŞ (rifampin 
ve klindamisin) şant enfeksiyonu riskini düşürebilir. 
Rehber makaledeki 6 çalışmanın tüm verileri bir araya 
toplandığında (meta-analiz), hastalarda enfeksiyon ora-
nında zayıf kanıtlı olarak düşüş gösterilmiştir. 

Editör notu: 2020 yılı güncellemede, AKŞ’lar konvan-
siyonel şantlarla karşılaştırıldığında, şant enfeksiyon ris-
kini azalttığı belirtilmiş ve bu nedenle kullanılması öne-
rilmiştir (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I) (Hidro-
sefali1: Neurosurgery 2020; 0: 1-5).
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lıp BOS’da enfeksiyon saptanmayanlar, 4. ise EVD takılıp 
BOS da enfeksiyon saptanan grup olarak 4 gruba ayır-
mış, kontrol grubu olarak 65 pediatrik hastaya uygula-
nan 77 operasyonda standart şant kullanılmıştır. Her ne 
kadar yazarlar neonatal hastalarda enfeksiyon gelişimi 
açısından AKŞ’ları daha üstün bulsa da istatistiksel ola-
rak anlamlı bulunmamıştır. 

Eymann ve ark. (31), hem yetişkin hem de pediatrik 
hastalar için klinik ve maliyet verilerini araştırmışlar, 
enfeksiyon oranı standart şant kullanılan grupta %13,6, 
Bactiseal grubunda %3,8 olarak bulunmuştur. Bu veriler 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış, ancak yazarlar 
hem yetişkin hem de pediatrik sonuçları birleştirdikle-
rinde, AKŞ kullanılan hastalarda maliyetin daha düşük 
olduğunu saptamışlardır.

Kandasamy ve ark. (37), yaptıkları çok merkezli ça-
lışmada AKŞ takılan 581 hasta ile, standart şant takılan 
1963 hastayı karşılaştırmışlar, AEŞ takılan hastalarda 
enfeksiyon oranı %5,2 standart şant takılan hastalarda 
%7,9 hesaplanmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulun-
mamıştır.

Literatürdeki Diğer Çalışmalar

Jaeger ve ark. (50), yaptıkları çalışmada 24 neonatal 
hastaya silastik, 23 neonatal hastaya antibiyotik kaplı 
shunt takmışlar ve antibiyotik kaplı şantlarda enfeksiyon 
oranının daha az olduğunu belirtmişlerdir. 

Raffa ve ark. (51), yaptıkları çalışmada 22 antibiyotik 
kaplı şant takılan hasta ile 26 silikon şant takılan hastayı 
karşılaştırmışlar ve sonuçta antibiotik kaplı şant kullanı-
lan hastalarda enfeksiyon oranının daha az olduğu sonu-
cuna varmışlardır. 

Parker ve ark. (52), yaptıkları çalışmada 12.589 yetiş-
kin ve pediatrik hastayı değerlendirmişler, silikon ve an-
tibiyotik kaplı şant sistemlerini karşılaştırmışlar sonuçta 
antibiyotik kaplı şant sistemlerinde enfeksiyon oranını 
daha az bulmuşlardır.

Toplamda standart şant sisteminin yerleştirildiği 
2396 uygulamada enfeksiyon oranı %8,6 iken, AKŞ ta-
kılan 1078 prosedürde enfeksiyon oranı %5,5 olarak bu-
lunmuştur. 

Sonuç 

Öneri

Pediatrik hidrosefali hastalarında AKŞ kullanımı dü-
şük enfeksiyon oranı ile ilişkili olabilir (Zayıf öneri/III, 
Kanıt düzeyi düşük).
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Konu hakkındaki çoklu derleme ve makalelerde şant 
enfeksiyonunun tedavisinde ideal yönetim şekli, “Şantın 
tamamen çıkarılarak EVD ile BOS drenajının sağlanması 
ve BOS steril olduktan sonra tekrar şant takılması’’ ola-
rak tanımlanmıştır (2-7). İntratekal antibiyotik tedavisi 
BOS’ da antibiyotik konsantrasyonunu yüksek tutsa da 
nörotoksisite gibi yan etkileri nedeni ile kullanımı hâlâ 
tartışmalıdır. İntratekal tedavi endikasyonları iyi belir-
lenmemiştir. Sistemik antibiyotikten fayda görmeyen 
ve Gram (-) enfeksiyonlarda intratekal kullanım öneril-
mektedir. 

Genel olarak, bu öneriyle ilgili kanıtların metodolojik 
kalitesi zayıf bulunmuştur. 

Class III veriler baskın olmasına rağmen, 13 makale-
de (8-19) sunulan öneriler şant enfeksiyonunun, şantın 
tamamen veya kısmen çıkarılıp antibiyotik tedavisi ile 
desteklenmesidir, 

İntratekal antibiyotik tedavisinin etkinliğini ortaya 
koyan çalışmaların çoğunluğu Class 3’dür. Bu çalışmalar 
2 farklı grubu içermektedir; şant çıkarılmayan (8, 10-12, 
18, 20) veya şantın kısmen çıkarıldığı grup (21-24). Şant 
çıkarılmayıp sadece intratekal antibiyotik verilip tedavi-
nin başarılı olduğunu gösteren sadece bir klas III çalış-
ma vardır (12). Ayrıca Bayston ve Rickwood (8), sadece 
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■ HİDROSEFALİ HASTALARINDA ŞANT 
İNFEKSİYONUNUN YÖNETİMİ

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, “evidence-based recom-
mendation, guidelines, shunt infection, cerebrospinal fluid 
shunt infection, VP shunt infection” anahtar kelimeleriyle 
arama yapılmıştır. Konu ile ilgili öneriler Tamber ve ark.
nın yaptığı “Pediatric Hydrocephalus: Systematic Lite-
rature Review And Evidence-Based Guidelines. Part 8: 
Management Of Cerebrospinal Fluid Shunt Infection” 
adlı çalışmadan alınmıştır (1). Bu yazının tercih edilme 
nedeni içerisinde 27 adet Class I-III düzeyinde makale 
olması ve konu ile ilgili tek rehber olmasıdır. 

Giriş

Şant enfeksiyonu hidrosefali tedavisinin en sık komp-
likasyonudur. Şant takılmasından sonraki 24 ay içerisin-
de yaklaşık %11’i infekte olmaktadır. Bu komplikasyo-
nun yüksek insidansına rağmen, şant enfeksiyonunun 
optimal yönetimi henüz tanımlanmamıştır. Bu nedenle 
farklı merkezler arasında şant enfeksiyonu tedavi proto-
kollerinde önemli farklılıklar olması şaşırtıcı değildir (2). 
Amaç şu soruyu cevaplamaktır: Hidrosefali hastalarında 
şant enfeksiyonu için en uygun tedavi stratejisi nedir?
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%13,2, ayın sonunda ise %0 olarak belirtilmiştir. Yazının 
sonunda, tedavide enfekte şantın mutlaka çıkarılması ge-
rekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Pelegrín ve ark. (36), yaptıkları çalışmada 86 şant en-
feksiyonu olan hastayı değerlendirmişlerdir. Bunlardan 
37 tanesinin şantını çıkarıp, BOS steril olduktan sonra 
ikinci kez şantı takmışlar, 24 tanesine şantı çıkarıp anti-
biyotik tedavisini vermiş, ancak tekrar şant takmamışlar, 
19 tanesine aynı seansta şantı çıkarıp yeni şant takıp an-
tibiyotik tedavisi vermişler ve 6 tanesine sadece antibi-
yotik tedavisi vermişlerdir. Sonuçta en uygun tedavinin, 
şantı çıkartıp BOS steril olduktan sonra ikinci şantı tak-
mak olduğunu vurgulamışlardır. 

Yakut ve ark. (37), yaptıkları çalışmada şant enfeksi-
yonu geçiren 290 hastayı değerlendirmişlerdir. 211 has-
tada şantı çıkartıp, BOS steril olduktan sonra ikinci şantı 
takmışlar ve 65 hastaya da şantı çıkarmadan antibiyotik 
tedavisi vermişlerdir. Çalışmanın sonunda BOS protein 
değerinin 100’ün üstünde olmasının, enfeksiyonun tek-
rarı için risk oluşturduğu sonucuna varmışlardır. 

Simon ve ark. (38), yaptıkları çalışmada 233 enfekte 
şant hastasını değerlendirmişlerdir. Bunlardan 175 tane-
sinin şantı çıkarılıp, eksternal ventriküler drenaja alına-
rak antibiyotik tedavisi verilmiştir. Toplam 38 hastada 
reenfeksiyon saptanmıştır. Yazının sonunda enfekte şantı 
olup tedavi edilen hastalarda reenfeksiyon riskini en çok 
artıran faktörün, şantın total olarak çıkarılmayıp BOS 
steril olduktan sonra ikinci takılması olduğu belirtilmiş-
tir. Bunun yanında bağımsız faktör olarak hastalarda Ri-
fampisin kullanımının şant reenfeksiyon riskini azalttığı 
belirtilmiştir. 

Şant enfeksiyonunun tedavisinde multimodalite yak-
laşım gerektiği görülmektedir. Mevcut kanıtların göz-
den geçirilmesi ile şant enfeksiyonunun tedavisi ile ilgili 
şantın tam çıkarılması ile birlikte uygulanan antibiyotik 
tedavisinin orta düzeyde klinik kesinlikle etkili olduğu 
söylenebilirken, şantın kısmi olarak çıkarılması ile ilgili 
yeterli delil yoktur. Bunun dışında şantın çıkarılamadığı 
veya çıkarılsa dahi enfeksiyon tedavi edilmeden tekrar 
takılmak zorunda olunduğu durumlarda uygulanacak 
intratekal tedavinin etkinliği ile ilgili kesin delil yoktur.

Ventriküler şant enfeksiyonunu tedavi etmek için 
belki de en iyi strateji, şant tedavisinin bu önemli komp-
likasyonunun önlenmesine odaklanmaktır.

2020 güncellenmesinde yeni öneri yoktur.

antibiyotik tedavisi uygulanan 43 hastanın 5’inde stafi-
lokok enfeksiyonunun eradike edildiğini bildirmiştir. 
Şant çıkarılması ile birlikte antibiyotik tedavisi verilen 
hastalarda görülebilecek daha kompleks senaryolar Ja-
mes ve Bradley tarafından yapılan non randomize kont-
rollü bir çalışma (22) ve Arnell ve ark. (21), tarafından 
yapılan klas III bir çalışma ile değerlendirilmiştir. Her 
iki çalışmada pozitif tedavi sonuçları elde edilmiştir. Son 
olarak, James ve Bradley’in (25) bir başka retrospektif 
vaka serisinde, sistemik ve intratekal antibiyotiklerle bir-
likte şantın tamamen çıkarıldığı, komplike olmayan şant 
enfeksiyonuna sahip hastalarda yüksek iyileşme oranları 
gösterilmiştir.

Kanıtta sunulan makaleler değerlendirildiğinde şan-
tın kısmen veya tamamen çıkarılmasının birbirine üs-
tünlüğü gösterilememiştir (21-34). Bunun nedeni aynı 
hasta popülasyonunun kullanılması ve intratekal anti-
biyotik tedavisinin sonuçları etkilemesinden kaynaklan-
maktadır.

Sonuçlar

Öneri 

Kısmi veya tam olarak şant donanımının çıkarılması 
ile antibiyotik tedavisinin desteklenmesi, şant enfeksiyo-
nu yönetiminde bir seçenektir (Kabul edilebilir öneri, 
Orta derece kanıt/II). 

Öneri 

Şant enfeksiyonunun tedavisi için şantın eksterna-
lizasyonu veya tam olarak çıkarılmasını önermek için 
yeterli kanıt yoktur. Bu nedenle, klinik değerlendirme 
gereklidir (Zayıf öneri, Düşük derece kanıt/III). 

Öneri

İnfekte şantın tam olarak çıkarılamadığı veya çıkarıl-
masından sonra tedavi bitmeden yeni şantın takılması 
gereken veya şant enfeksiyonuna belirli organizmaların 
neden olduğu hastalar için, intratekal ve sistemik anti-
biyotiklerin kombinasyonunu önermek için yeterli ka-
nıt yoktur. İntratekal antibiyotik tedavisinin potansiyel 
nörotoksisitesi rutin kullanımını sınırlayabilir (Zayıf 
öneri, Düşük derece kanıt/III).

Literatürdeki Diğer Analizler

Von der Brelie ve ark. (35), yaptıkları çalışmada 92 
şant enfeksiyonunu değerlendirmeye almışlardır. Bunla-
rın tamamına cerrahi uygulamışlardır. 83 tanesinin şan-
tını tamamen çıkarmışlar ve hastalara antibiyotik tedavi-
si vermişlerdir. Ortalama antibiyotik kullanma süresi 14 
gün olarak belirtilmiş olup 2 aylık enfeksiyon rekürrensi 
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randomize kontrollü bir çalışma olarak sunmuşlardır. 
Yazarlar kateter uçlarının özelliklerini gözden geçirmiş 
ve proksimal uç yerleşimini frontal horn, oksipital horn, 
lateral ventrikül gövdesi, üçüncü ventrikül, parankim 
içine gömülmüş veya bilinmeyen olarak tanımlamışlar-
dır. Yazarlar oksipital yerleşimin frontal lokasyondan 
daha yüksek şant sağ kalım oranı ile ilişkili olduğunu 
bulmuşlardır. Bierbrauer ve ark. (3), tarafından yapılan 
bir çalışmada, kateter pozisyonunun prospektif bir ana-
lizi yapılmış posteriyora yerleştirilen şantların %70’inde 
revizyon gerekmezken, anteriora yerleştirilen şantların 
%59’unda revizyon ihtiyacı olmamıştır. Şant sağ kalımı 
oksipital bölgede daha fazladır. Bununla birlikte ran-
domizasyonun iyi yapılmaması nedeni ile çalışmanın 
gücü zayıf kalmıştır. Sainte-Rose ve ark. (4), tarafından 
yapılan 1719 hastanın büyük bir retrospektif çalışması 
benzer bulgular göstermiştir: Proksimal uçları ventri-
kül atriyumunda olan kateterlerde uçları frontal horn 
da olan kateterlere göre daha düşük proksimal oklüzyon 
riski vardır. Bu farklılık daha çok ilk yerleştirmeden 1 yıl 
sonra ortaya çıkmıştır.

 Oksipital giriş noktası kafatası ve beyin büyümesi-
nin son kateter pozisyonu üzerindeki etkileri nedeniyle 
bebeklerde avantajlı olabilir (3). Nakahara ve ark. (5), be-
beklik dönemine yerleştirilen şantlarda, frontal yerleşim 
kullanıldığında ventriküle göre büyüme ile birlikte daha 
yüksek derecede ventriküler kateter kısalması olduğunu 
göstermiştir. Bu ilk yerleştirme optimal olsa bile zaman 
içinde yetersiz kateter yerleşimi ile sonuçlanabilir 

Bu sonuçlar Albright ve ark. (6), tarafından 1988’de 
yayınlanan retrospektif bir incelemeyle değerlendiril-
miştir. Bu çalışmada, frontal giriş yerinin 1 yaşından kü-
çük çocuklarda şant uzun ömürlülüğü açısından avan-
tajlı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca yazarlar frontal giri-
şin şantın optimal yerleşiminde avantajlı olduğunu ve 
frontal yerleşimi olan hastalardaki şantın uzun sağ kalım 
oranının (%70) oksipital horn girişine göre (%40) daha 
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■ VENTRİKÜLER GİRİŞ NOKTASININ 
ETKİNLİĞİ VE POZİSYON

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, “evidence-based recom-
mendation, guidelines, ventriculer catheter, entry zone, 
cerebrospinal fluid, treatment, hydrocephalus” anahtar ke-
limeleriyle arama yapılmıştır. Konu ile ilgili öneri Kemp 
ve ark.nın yaptığı “Pediatric Hydrocephalus: Systematic 
Literature Review And Evidence-Based Guidelines. Part 9: 
Effect Of Ventricular Catheter Entry Point And Position” 
(1) adlı çalışmadan alınmıştır. Bu yazının tercih edilme 
nedeni kanıt değeri düzey II olan 1 ve kanıt düzeyi III 
olan 4, toplamda 5 makaleyi değerlendirilerek sonuca 
ulaşması ve konu ile ilgili tek rehber olmasıdır.

Giriş

Şant disfonksiyonu hidrosefali hastalarında önemli 
bir morbidite kaynağı olmaya devam etmektedir. Şant 
başarısızlığını etkileyen bir değişken ventriküler katete-
rin giriş noktası ve konumudur. Ventriküle ulaşmak için 
kullanılan giriş deliği, hassas alandan uzak olmalıdır. 
Optimal hedef net olmamakla birlikte, ventriküler ka-
teter ucunun ventrikül duvarından ve koroid pleksustan 
uzağa yerleştirilmesinin şant disfonksiyonunu azaltacağı 
ileri sürülmüştür. 

Genel olarak, bu amaçla en sık kullanılan giriş nok-
taları frontal veya oksipito-parietaldir. Pek çok cerrah 
oksipital horn ve atriumu hedeflese de kateter proksimal 
ucu daha çok koroid pleksustan uzak olan frontal horn-
da sonlanır. Pek çok ventriküler kateter konumlandırılır-
ken yardımcı cihaza ihtiyaç duyulmaz.

Mevcut literatürün ilk incelemesi, ventriküler kateter 
için oksipital girişin daha uzun şant sağ kalımı ile ilişki-
li olabileceğini göstermiştir. Tuli ve ark. (2), tarafından 
yayınlanan bir çalışmada, yazarlar çocuklara ilk şant yer-
leştirildikten sonra 0-18 yaş arasında topladıkları verileri 
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edilmesi gereken diğer faktörlerdir. Mevcut veriler giriş 
için kullanılacak noktanın seçiminin klinik senaryoya ve 
cerrahın deneyimine dayanarak alınması gerektiği tav-
siyesinde bulunmaktadır. Kanıtlar, kateter ucunu CSF 
ile çevrelenecek ve bitişik dokulara temas etmeyecek şe-
kilde yerleştirmeyi destekliyor görünmektedir. Çoğu za-
man olduğu gibi, ek randomize kontrollü çalışmalar veya 
daha büyük serilerle bu bulgular desteklenmelidir. 

Literatürdeki Diğer Analizler

Whitehead ve ark. (17), yaptıkları çalışmada ventri-
küler kateterin giriş ve sonlanma yeri açısından yapılan 3 
çalışmayı analiz etmişler, sonuçta malpozisyonlar dışın-
da ventriküler kateter ucunun sonlandığı yerden çok gi-
riş yerinin önemli olduğunu, frontal girişlerde proksimal 
ucun ventrikül duvarından ve koroid pleksusdan daha 
uzak kalacağı ve böylece tıkanıklıkların daha az olacağı 
kanatine varmışlardır. Ancak yazarlar makalede değer-
lendirilen çalışmalarda standart bir postoperatif takip 
süresinin olmaması, şant giriş yerinin seçilmesinde ter-
cihin cerraha bırakılması, çalışmaya revizyon cerrahisi 
yapılan hastaların dâhil edilmemesi gibi kısıtlamaların 
olduğunu belirtmişlerdir.

Lind ve ark. (18), yaptığı 138 hastalık çalışmada an-
terior veya posterior girişimin birbirlerine istatistiksel 
üstünlüğü olmadığını vurgulamışlardır.

2020 güncellemede yeni öneri yoktur.

■ KAYNAKLAR

1. Kemp J, Flannery AM, Tamber MS, Duhaime AC. Pediatric 
hydrocephalus: systematic literature review and evidence-
based guidelines. Part 9: Effect of ventricular catheter entry 
point and position. J Neurosurg Pediatr. 2014; 14: 72-76.

2. Tuli S, O’Hayon B, Drake J, Clarke M, Kestle J: Change in 
ventricular size and effect of ventricular catheter placement in 
pediatric patients with shunted hydrocephalus. Neurosurgery 
1999; 45: 1329–1335.

3. Bierbrauer KS, Storrs BB, McLone DG, Tomita T, Dauser 
R: A prospective, randomized study of shunt function and 
infections as a function of shunt placement. Pediatr Neurosurg 
1990-1991; 16: 287–291.

4. Sainte-Rose C, Piatt JH, Renier D, Pierre-Kahn A, Hirsch 
JF, Hoffman HJ, et al: Mechanical complications in shunts. 
Pediatr Neurosurg 1991-1992; 17: 2–9.

5. Nakahara K, Shimizu S, Utsuki S, Suzuki S, Oka H, Yamada 
M, et al: Shortening of ventricular shunt catheter associated 
with cranial growth: effect of the frontal and parieto-occipital 
access route on long-term shunt patency. Childs Nerv Syst 
2009; 25: 91–94.

6. Albright AL, Haines SJ, Taylor FH: Function of parietal and 
frontal shunts in childhood hydrocephalus. J Neurosurg 1988; 
69: 883–886.

yüksek olduğunu not etmişlerdir. Bu yazarların analizi 
pekçok vakada veri toplamanın yetersiz olması nedeni 
ile kusurlu bulunmuştur.

Kateterin optimal pozisyonda kalmasının katetere 
BOS ile çevrili bir ortam sağladığı ve bu şekilde koro-
id pleksus, ependim veya glial dokulardan uzak kalarak 
tıkanma riskinin azaldığına inanılmaktadır (7). Tuli ve 
arkadaşları tarafından yapılan çalışmada (2), ventriküler 
kateter ucunun BOS ile çevrili olduğu durumlarda şant 
sağkalımının daha iyi olduğu gösterilmiştir. Bu değişke-
nin, kateter ucunun konumundan bağımsız olarak şant 
başarısızlığının en büyük prediktörü olduğu bulunmuş-
tur.

Konu ile ilgili pek çok makale tespit edilmiş, incele-
nen sorun veya popülasyonla ilşkili olmadığı için değer-
lendirme dışı tutulmuştur. Farahmand ve ark. (8), eriş-
kinlerde ventriküler kateterin giriş noktasını şant yet-
mezliği için bir risk faktörü olarak analiz ettiler, ancak 
bu çalışmada takip süresi sadece 6 aydı. Bu prospektif 
çalışma, sağ frontal giriş noktasının oksipital yaklaşıma 
göre daha avantajlı olduğunu belirtmiştir.

Başka bir çalışmada proksimal ucun endoskop yar-
dımı ile yerleştirilmesi ele alınmış, yazarlar koroid plek-
sustan uzak yerleştirilen proksimal kateterlerin daha 
avantajlı olduğu söylemişlerdir (9). Bunlar dışında yine 
bazı çalışmalar değişik nedenlerle değerlendirmeden çı-
karılmıştır (10-16).

Sonuçlar 

Öneri

Oksipital veya frontal girişin birbirine üstün oldu-
ğunu belirten yeterli kanıt yoktur. Her iki giriş noktası 
proksimal ucun yerleştirlmesi için kullanılabilir (Zayıf 
öneri, Düşük kalitede kanıt/III). 

Hangi değişkenin (giriş noktası ve/veya kateter ko-
numu) şant sağkalımını etkilediği belirsizdir. Başka bir 
deyişle, frontal veya oksipital girişte nihai kateter pozis-
yonunu tam olarak belirlemez. Örneğin, frontal olarak 
yerleştirilmiş şantların çoğu frontal boynuzda bulunur, 
ancak bazıları ventrikül gövdesinde veya parankimde 
olabilir. Oksipital yerleştirme, oksipital horn, atriyum 
veya frontal hornda yer alan bir kateter ile sonuçlanabilir. 
Hiçbir çalışmada preoperatif ventrikül konfigürasyonu-
nun kateter giriş yerinin seçimini nasıl etkilediğini de-
ğerlendirmemiştir. Sınırlı sayıda çalışma olması nedeni 
ile ventriküler kateterin giriş noktası veya pozisyonu için 
kesin öneriler oluşturulması zordur. Hastanın ameliyat 
sırasındaki yaşı, ventriküler konfigürasyon, hidrosefali 
etiyolojisi klinik karar vermede etkili olabilecek analiz 
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ödem miktarıdır. Bu sistematik derlemenin amacı şu so-
ruyu cevaplamaktır: Tedaviden sonra ventrikül boyutu, 
pediyatrik hidrosefali hastalarında cerrahi müdahalenin 
etkinliği için prediktif bir değere sahip midir? 

Müdahale öncesi ve sonrası ventrikül boyutu, teda-
vinin başarısını veya başarısızlığını değerlendirmek için 
kullanılan hazır bir ölçümdür. ETV sonrası ventrikül 
boyutundaki değişikliklere özellikle dikkat edilmiştir 
(2,3,4). ETV sonrası nörogelişimsel düzelme ile ETV 
alanında flow void saptanması başarılı müdahelenin gös-
tergesidir (5,6,7,8). Nörogelişimsel düzelmenin infantlar 
ve küçük çocuklarda daha net değerlendirilmesi ve flow 
void tespitinin ETV yapılan hastalara özgü olması nede-
ni ile tedavi etkinliğini belirlemek zordur. Bu derleme 
tedavi etkinliğini değerlendirmede sınırlı bulgu verme-
sine rağmen ventrikül boyutunu esas almıştır. Ventrikül 
boyutu her yaş grubunda ve her tedavi modalitesinde et-
kinliği belirlemek için kullanılabilir. 

Kulkarni ve ark. (3), ETV uygulanan ve ventrikül bü-
yüklüğü her iki ameliyattan önce FOR (frontal ve oksi-
pital horn oranı) kullanılarak 4 bağımsız gözlemci tara-
fından değerlendirilen 29 çocuktan oluşan retrospektif, 
gözlemsel çalışmanın preoperatif ve postoperatif sonuç-
larını yayınlamıştır. Postoperatif dönemde tedavi başa-
rısızlığı görülen olgularda (semptomların tekrarladığı 
veya hiç çözülmediği 8 hasta) ventrikül boyutundaki or-

7. Sekhar LN, Moossy J, Guthkelch AN: Malfunctioning 
ventriculoperitoneal shunts. Clinical and pathological 
features. J Neurosurg 1982; 56: 411–416.

8. Farahmand D, Hilmarsson H, Högfeldt M, Tisell M: 
Perioperative risk factors for short term shunt revisions in 
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2009; 80: 1248–1253.

9. Kestle JR, Drake JM, Cochrane DD, Milner R, Walker 
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randomized trial. J Neurosurg 2003; 98: 284–290.
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11. Berry JG, Hall MA, Sharma V, Goumnerova L, Slonim AD, 
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2008; 62: 445–454.

12. Howard MA III, Srinivasan J, Bevering CG, Winn HR, Grady 
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■ PEDİATRİK HİDROSEFALİ 
HASTALARINDA ŞANT TAKILMASI 
SONRASI VENTRİKÜL BOYUTUNUN 
ÖLÇÜLMESİ ŞANTIN ETKİNLİĞİNİ 
DEĞERLENDİRMEDE PREDİKTİF BİR 
DEĞER MİDİR?

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, “evidence-based recom-
mendation, guidelines, shunt, ventricle size, measurement, 
cerebrospinal fluid, effective treatment, hydrocephalus” 
anahtar kelimeleriyle arama yapılmıştır. Konu ile ilgili 
öneri Nikas ve ark.nın yaptığı “Pediatric Hydrocephalus: 
Systematic Literature Review And Evidence-Based Guide-
lines. Part 10: Change İn Ventricle Size As A Measurement 
Of Effective Treatment Of Hydrocephalus” adlı çalışma-
dan alınmıştır (1). Bu yazının tercih edilme nedeni kanıt 
derecesi III düzeyinde olan 6 makaleyi değerlendirilerek 
sonuca ulaşması ve konu ile ilgili tek rehber olmasıdır.

Giriş

Hidrosefali tedavisinde hangi yöntemin (endonsko-
pik third ventrikülostomi (ETV), şant kullanılacağı fark-
lı etkenlere bağlıdır. Sonucun başarılı olduğunu belirle-
mek için klinik ve görüntüleme bulgularının korele edil-
mesi gerekir. Görüntüleme bulguları, ventrikül boyutu, 
ETV alanında flow void tespit edilmesi, periventriküler 
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Buxton ve ark (5), Kim ve ark (11), yaptıkları çalışma-
larda sadece ETV yapılan hastaları değerlendirmişlerdir. 
Çalışmaların sonucunda etkili hidrosefali tedavisinin 
ventrikül boyutu ile ilişkili olmadığını belirtmişlerdir. 

Sonuçlar

Öneri: Hidrosefali hastaları şant veya ETV ile tedavi 
eldikten sonra ventrikül hacminin ölçülmesinin, tedavi-
nin etkinliğini gösterdiği konusunda kanıtlar yetersizdir 
(Zayıf öneri, Düşük kalitede kanıt/III). 

Hidrosefali tedavisinin amacı, etkilenen bir bebeğin 
veya çocuğun beynindeki BOS basıncını mümkün oldu-
ğunca normale döndürmektir. Bu değişiklikleri gerçek-
leştirmeye yönelik şu anda elimizde olan cerrahi enstrü-
manlar VP şant ve ETV’dir. Kafa içi basıncı ve bunun be-
yin fonksiyonu üzerindeki etkisi kolayca ölçülemez. Bu 
nedenle tedavi etkinliğini değerlendirmenin alternatif 
bir yolu gereklidir. Ultrasonografi, BT ve MR görüntü-
leme dâhil olmak üzere bir dizi görüntüleme yöntemiyle 
ortaya çıkan ventriküllerin boyutu sıklıkla tedavi etkin-
liğinin bir ölçüsü olarak kullanılır. Çalışmaları değer-
lendirdiğimizde ventrikül büyüklüğü ölçümünün tedavi 
etkinliğini belirlemede yeterli olduğunu gösteren kanıt 
yoktur. Ancak şu an elimizde bu değerlendirmeyi yap-
mak için başka bir enstrüman yoktur.

Literatürdeki Diğer Analizler

Kanno ve ark. (12), yaptığı çalışmada normal basınçlı 
hidrosefali hastalarında difüzyon tensor imaging kulla-
narak, kullanılan şantın beyaz cevher üzerindeki etki-
lerini araştırmışlar ve sonuçta korona radiata, sylvian 
fissur, lateral ventrikül de fraksionel anizotropinin şant 
takılan hastalarda azaldığını belirtmişlerdir.

Mangano ve ark. (13), yaptığı çalışmada difüzyon 
tensor imaging kullanarak hidrosefalisi olup şant takı-
lan 54 hasta ve 64 kontrol grubunu değerlendirmişlerdir. 
Hastaların preoperatif, postoperatif 3, 6, 12. aylarda de-
ğerlendirmesini yapmışlar, ventrikül boyutunun diffüz-
yon tensor imaging ölçümleri, nörofizyolojik skorlar ile 
ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.

2020 güncellemede yeni öneri yoktur.

■ KAYNAKLAR

1. Nikas DC, Post AF, Choudhri AF, Mazzola CA, Mitchell L, 
Flannery AM; Pediatric Hydrocephalus Systematic Review 
and Evidence-Based Guidelines Task Force. Pediatric 
hydrocephalus: systematic literature review and evidence-
based guidelines. Part 10: Change in ventricle size as a 
measurement of effective treatment of hydrocephalus. J 
Neurosurg Pediatr. 2014; 14 : 77-81. 

talama azalma %7 ve klinik olarak başarılı olan olgularda 
%16 bulunmuş (21 hasta). Bu sonuç istatistiksel olarak 
anlamlı değerlendirilmiş. Yazarlar, her iki hasta grubun-
da da ventrikül boyutunun bir miktar azalmış olduğu so-
nucuna varmışlar, ancak klinik olarak başarılı olgularda 
ventrikül boyutundaki azalma anlamlı olarak daha yük-
sek bulunmuş. Yazarlar ayrıca görüntüleme sonuçlarını 
değerlendirerek ETV alanında flow void saptanan has-
talarda tedavinin daha başarılı olduğunu görmüşlerdir. 
Bu çalışmanın en önemli eksikliği retrospektif olmasıdır. 
Cerrahın ölçüm yaparken önyargılı davranmış olması 
ve işlemin yapıldığı zamanla, ölçümün yapıldığı zaman 
arasındaki ölçüm kalitesi sonuçları etkileyebilir bulun-
muştur. 

2009 yılında yayınlanan bir başka retrospektif çalış-
mada, Warf ve ark. (9), miyelomeningosel ve hidrose-
falisi olan bebeklerde nörokognitif fonksiyon sonuçları 
ile ventrikül hacmi arasındaki ilişkiyi araştırmışlar. Ça-
lışmada 55 hastaya ETV + koroid pleksus koterizasyo-
nu, 19 hastaya VP şant takılması uygulanmış. 19 hastaya 
ise hiçbir girişim yapılmamış. Bu üç gruptaki hastaların 
tedavi öncesi fronto oksipihal horn oranında (FOR) be-
lirgin farklılık bulunmamış. Gruplar tedavi sonrasında 
nörokognitif fonksiyon sonuçları açısından karşılaştırıl-
mış ve anlamlı bir fark tespit edilmemiş. FOR’nın nöro-
kognitif performans ile korele olmadığı belirtilmiş. 

Chakraborty ve ark. (10), tarafından miyelomenin-
gosel popülasyonu ile yapılan klas III tek merkezli ret-
rospektif bir çalışma yayınlanmıştır. Bu yazarlar belirle-
nen katılım kriterlerini karşılayan 54 kişilik bir gruptan 
seçilen 28 hastayı incelemişlerdir. Hastalara şant takıl-
mazdan önce sıkı bir gözden geçirme yapan yazarlar 
hastaların sadece %51,9’una şant takmışlar ve yazının 
sonunda miyelomeningoselli hastalarda hastaların şant 
takılmadan önce sıkı şekilde değerlendirilmesi ile kötü 
sonuçlar olmadan şant gereksiniminin azalacağı belirtil-
miştir.

George ve ark.’nın az sayıda denekle sınırlı bir çalış-
masında yazarlar, ETV uygulanmış çoklu tanıları olan 
13 hastayı değerlendirdiler (4). Yazarlar ameliyat sonrası 
ventriküler hacim ölçümlerinin ameliyat öncesi elde edi-
len ölçümlerden daha düşük, fakat hasta yaşları ve cin-
siyetleri için geçerli normal değerlerinden daha yüksek 
olduğunu bulmuşlardır. Ventrikül büyüklüğündeki deği-
şim paterni, post operatif 3-6 aylık takiplerde başlangıç-
ta büyük ventriküler hacme sahip olanlarda daha fazla 
iken; başlangıçta küçük ventriküler hacme sahip olanlar-
da daha az bulunmuş. Bu süreden sonra hacmin stabilize 
olduğu veya hafifçe düştüğü görülmüştür. 
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Tanı önerileri; Zamanında ve doğru tanı MMC teda-
visinin planlanmasında büyük önem taşır.

Öneriler

1. Prenatal dönemde MMC şüphesi olanlar, ilk olarak 
maternal ultrasonografi (US) ile değerlendirilmelidir. 
(Kanıt düzeyi düşük, Konsensus)

2. Maternal US’de ek anomaliler saptandığında veya 
operasyon planlandığında, manyetik rezonans gö-
rüntüleme (MRG) yapılmalıdır. (Kanıt düzeyi dü-
şük, Konsensus)

Kanıt

US ve MRG, prenatal MMC tanısında kullanılan gö-
rüntüleme yöntemleridir (15).

Tedavi Yönetimi

Birçok klinisyen ve araştırmacı, teknolojinin gelişi-
miyle birlikte MMC için intrauterin veya doğum öncesi 
onarım olasılığını ve avantajlarını savunmaktadır.

Prenatal Tedavinin Ambulasyon Üzerine Etkisi

 MMC teşhişi konulan hastalara gerekli radyolojik 
incelemeler yapıldıktan sonra mümkün olduğunca int-
rauterin dönemde MMC kapama ameliyatı yapılması, 
hastanın alt ekstremite motor fonksiyonları üzerinde et-
kili olabilir.

Öneriler

1. Maternal ve fetal MOMS (Management of Myelome-
ningocele Study) kriterlerine uyan MMC hastaları-
na mümkün olan en kısa zamanda prenatal kapama 
operasyonu yapılmasının ambulasyon üzerinde kısa 
vadede olumlu etkisi olabilir. (Kanıt düzeyi düşük, 
Orta derece öneri/II).

2. Prenatal kapamanın ambulasyon üzerine olumlu 
etkisi uzun vadede bilinmemektedir. Prenatal veya 
postnatal kapama yapılan olgular, tethered kord ge-
lişimi açısından dikkatlice takip edilmelidir. (Kanıt 
düzeyi düşük, Zayıf öneri/III).

Tarama yöntemi olarak Medline, Cochrane ve Emba-
ce arama motorları kullanılmış, “evidence-based recom-
mendation, guidelines” kelimeleri ile birlikte “myelome-
ningocele, spina bifida, myelomeningocele risk factors, 
myelomeningocele treatment” anahtar kelimeleriyle ara-
ma yapılmıştır. Bulunan literatürler; bilimsel metodoloji 
içeren rehberler, konsensus metinleri, meta analizler ve 
derlemeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Değerlendirme-
ler sonucunda miyelomeningosel (MMC) için kanıta 
dayalı tıp ilkelerine uygun hazırlanmış, en güncel yayın 
‘Congress of Neurological Surgeons (CNS) Systematic Re-
view and Evidence-Based Guidelines for Pediatric Myelo-
meningocele’ (2019) temel rehber olarak belirlenmiş ve 
kullanılmıştır (Mazzola CA, Assassi N, Baird LC, et al. 
Congress of Neurological Surgeons Systematic Review 
and Evidence-Based Guidelines for Pediatric Myelome-
ningocele: Executive Summary. Neurosurgery 2019; 85: 
299-301). Sonrasında güncel meta analizler, konsensus 
metinleri ve derlemeler de incelenmiştir. MMC yönetimi 
ile ilgili alt başlıklarda, seçilen rehberin önerileri belirtil-
miş, kanıt bölümünde ilgili önerileri destekleyen yayın-
lara yer verilmiştir. Konular ile ilgili rehberlerin önerileri 
paylaşılırken yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik 
yapılmamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Sağlık 
Enstitüsü’ne (NIH) göre, spina bifida (SB) en yaygın 
vertebral füzyon defekti türüdür ve miyelomeningosel 
(MMC) SB’nin en ağır ve aynı zamanda en yaygın şekli-
dir (10). ABD’de her yıl yaklaşık 1.500 bebek spina bifida 
ile dünyaya gelmektedir (7). Ayrıca ABD’de şu anda SB 
ile yaşayan yaklaşık 166.000 kişinin olduğu tahmin edil-
mektedir (17). Gebe kalma ve hamilelik sırasında folik 
asit eksikliği nedeniyle dünya çapında gelişmekte olan 
ülkelerde her yıl binlerce kişi daha bu patoloji ile doğ-
maktadır (4,18). 

MMC cerrahisi yapılan hastalardaki lezyonun boyu-
tu, şekli, seviyesi ve serebral yapıların görünümü değiş-
kenlik gösterir (12,14). Chiari tip II, hemen tüm MMC 
vakalarında görülmekte, hidrosefali yaklaşık olarak has-
taların yarısına eşlik etmektedir. Ayrıca tethered kord, 
diastomatomyeli, skolyoz ve alt ekstremite anormalikleri 
eşlik eden diğer patolojilerdir. Gebelikte yetersiz beslen-
meye bağlı folik asit eksikliği olan annelerin bebekleri 
MMC için en önemli risk grubunu oluşturur. (4, 5, 12, 
14). 

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Mustafa Emre SARAÇ

Miyelomeningosel İçin Öneriler
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Hidrosefalisi olan MMC Hastalarında Nörobilişsel 
Gelişim 

Hidrosefalisi olan MMC hastalarında ventriküllerin 
sürekli genişlemesinin, nörobilişsel gelişim üzerine etki-
sinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Öneri

Günümüze kadar olan süreçte ventriküler boyut ve 
morfolojinin nörobilişsel gelişimi etkilediği sonucuna 
varmak için yeterli veri yoktur. (Kanıt Düzeyi düşük/
yok, Nötral)

Kanıt

Warf ve ark.nın 2009 yılında 93 Doğu Afrikalı çocuk 
üzerinde yaptığı retrospektif çalışmada ventrikül boyutu 
ile bilişsel sonlanım arasında bir bağlantı elde edileme-
miştir (24).

Prenatal Tedavinin Tethered Kord Üzerine Etkisi

Tethered kord sendromu, MMC hastalarına sıklıkla 
eşlik eden, ambulatuar disfonksiyonun yanında idrar ve 
gaita inkontinansına neden olan önemli bir antitedir. 
Prenatal MMC tamiri yapılan hastalarla doğum sonrası 
dönemde MMC tamiri yapılan hastalar arasında, tethe-
red kord sendromu gelişime oranı açısından fark vardır.

Öneri

İntrauterin MMC tamiri yapılan hastalarda, doğum 
sonrası opere edilenlere göre tekrarlayan tethered kord 
gelişme riski artmıştır. (Kanıt Düzeyi orta/II, Orta de-
rece öneri).

Kanıt

MMC operasyonu geçiren çocuklarda tethered kord 
sendromu gelişme riski açısından yapılan izlemlerde, 
MMC’in prenatal tamirinin postnatal tamirine oranla 
tekrarlayan tethered kord sendromu gelişme riskini ar-
tırdığına dair kanıtlar mevcuttur. Farmer ve ark. 2003 
yılında intrauterin kapatılan bebeklerde tethered cord 
sendromu gelişme riskinin doğum sonrası kapatılan 
bebeklere benzer veya daha yüksek olabileceğini göster-
miştir (11). MOMS çalışmasından önce, 2008 yılında, 
prenatal tamiri yapılan 54 MMC hastası ile yapılan ça-
lışmada tethered kord sendromunun ortalama 27 ayda 
%30 oranında geliştiği bildirilmiş ve tethered kord send-
romu gelişen hastaların %63’ünde intradural inklüzyon 
kisti ile ilişkili bulunmuştur (8). 2011 yılında yapılan 
başka bir çalışmada, prenatal onarım yapılan hastalarda 
daha fazla inklüzyon kisti ve tethered kord sendromu gö-
rülmesine rağmen anlamlı bir sonuç elde edilememiştir 
(2). 2008 yılında 54 MMC hastası ile yapılan çalışmanın 

Kanıt

Prenatal dönemde MMC tamir yapılan vakalar, do-
ğum sonrasında ameliyat edilen meningomyolosel vaka-
ları ile karşılaştırıldığında alt ekstremite fonksiyonları-
nın daha iyi olduğu gözlenmiştir (2, 21, 25).

Doğum öncesi MMC ameliyatları hem anne için 
hem de fetüs için kalıcı riskler içerir. Bunlar arasında 
fetus ölümü, erken membran rüptürü, erken doğum ve 
maternal enfeksiyon sayılabilir. Doğum öncesi MMC ta-
miri ile geleneksel olarak doğum sonrası yapılan MMC 
ameliyatlarının karşılaştırmasını yapan ilk ve tek çalışma 
MOMS’tur (16). İnfant ve anne için riskler ve faydalar 
belirlendikten sonra bu ameliyatların kararı cerrahlara 
bırakılmalıdır. Ek olarak, MMC defektinin intrauterin 
tamiri birçok uzman tarafından savunulsa da bu uygula-
manın uzun vadeli olumlu ve olumsuz etkileri hakkında 
henüz yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. Bu yüz-
den yaygın uygulanan bir tedavi seçeneği değildir. 

Prenatal Tedavinin Hidrosefali Üzerine Etkisi

İntrauterin dönemde MMC kapama ameliyatları do-
ğum sonrası şant bağımlı hidrosefali gelişimi üzerinde 
etkili olabilir.

Öneriler

1. Maternal ve fetal MOMS kriterlerini karşılayan has-
talarda, şanta bağımlı hidrosefali gelişme riskini 
azaltmak için, MMC defektinin prenatal onarımı 
önerilir. (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I). 

Kanıt

Prenatal dönemde MMC tamiri yapılan hastalar-
da doğumdan sonra ventriküloperitoneal şant takılma 
insidansının daha az olduğu gözlenmiştir. Doğumdan 
sonra kalıcı şant gerektiren hidrosefali gelişiminde ilgili 
maternal ve fetal faktörlerin yanında MMC tamir ame-
liyatının zamanlaması önemlidir. Yakın geçmişte yapılan 
çalışmalar prenatal MMC onarımının doğum sonrası 
şant gereksinimini azalttığını göstermiştir (1,6). Aynı şe-
kilde takip eden daha büyük araştırmalar da bu bilgiyi 
desteklemiştir (21,22,23). Ayrıca SB’lı infant ve çocuk-
larda hidrosefali ve ventrikülomegalinin tedavisi henüz 
netleşmemiştir. Birtakım uzmanlar bu hastalardaki hid-
rosefalinin tedavisi için doğumdan hemen sonra koroid 
pleksus koagülasyonu ve endoskopik third ventrikülos-
tomiyi (ETV) savunsa da bir kısmı da bu seçeneklerin 
uzun vadedeki etkinliği hakkındaki endişelerinden do-
layı doğumda ventriküloperitoneal şant (VPS) yerleştir-
meyi tercih etmektedir. Bir başka grup ise ventrikülope-
ritoneal şantın olası komplikasyonlarından ötürü cerrahi 
dışındaki konservatif yöntemleri savunmaktadır (2,21). 
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devamı olarak uzun süreli takiplerde, intrauterin onarım 
yapılan bu hastalarda tethered kord sendromuna neden 
olan inklüzyon kisti gelişme riskinin hafifçe artış göster-
diği belirtilmiştir (9). Tethered kord sendromu ve ink-
lüzyon kistleri gelişimi açısından MMC onarımının za-
manlamasına karar verirken diğer ilgili maternal ve fetal 
faktörler birlikte düşünülmelidir.

Postnatal Dönemde Defektin Kapanması

Doğum sonrası dönemde MMC kapatıldıktan sonra 
postoperatif enfeksiyon, komşu nöral yapılar ve menenjit 
riski nedeniyle bir endişe kaynağıdır. Menenjit öyküsü 
olan çocuklar ince motor fonksiyonlar ve zekâda geri-
leme ile beraber davranış bozukluğu ile seyreden kötü 
entelektüel durum ile karşı karşıyadır. Ek olarak, enfek-
siyon daha fazla reoperasyon gerektiren yara yeri prob-
lemlerine ve beyin omurilik sıvısı sızıntısına yol açabilir. 
Bu nedenle, postoperatif enfeksiyon ve neden olduğu 
komplikasyonları en aza indirecek cerrahi zamanlamaya 
ilişkin veriler oldukça yararlı olacaktır.

Öneriler

1. MMC’lerin 48 saat içinde kapatılmasının yara en-
feksiyonu riskini azalttığını doğrulamak için yeterli 
kanıt yoktur. (Kanıt Düzeyi zayıf/yok, Zayıf öneri/
III).

2. Yenidoğanlarda MMC kapanması 48 saatten fazla ge-
cikirse antibiyoterapi başlanması tavsiye edilir. (Ka-
nıt Düzey orta, Orta derece öneri/II).

Kanıt

Ne yazık ki, operasyon zamanlamasının enfeksiyon 
üzerine etkisi konusunda randomize kontrollü çalışma-
ların azlığı, uygun kılavuzların geliştirilmesini zorlaş-
tırmaktadır. Bu muhtemelen MMC’in nadir görülme-
sinden ve enfeksiyon oranının bu hastalarda ortalama 
%7-12 gibi bir değerde seyretmesinden kaynaklanmak-
tadır (19). Ayrıca daha eski çalışmalar 48 saat içinde 
yapılan cerrahinin düşük enfeksiyon oranı ile ilişkisini 
değerlendirmesine rağmen operasyonun hangi zaman-
da yapılacağının değerlendirilmesinde yetersiz kalmış-
lardır (13,20). Sonuç olarak, MMC’nin 48 saat içinde 
kapatılmasının yara yeri enfeksiyonu ve menenjit gibi 
diğer komplikasyonları belirgin olarak azalttığını gös-
teren kesin kanıtlar görülmemektedir. Bununla birlikte, 
MMC kapatılması 48 saatten sonraya ertelenirse, bebeği 
ventrikülite karşı korunmak için antibiyotik tedavisi baş-
latılmalıdır. 
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Kanıt düzeyi Kanıt tipi
Ia Randomize kontrol çalışmalarının homojenize meta analizi
Ib En azından bir adet randomize kontrol çalışması
IIa En azından bir adet iyi dizayn edilmiş randomize olmayan kontrollü çalışma
IIb En azından bir adet iyi dizayn edilmiş deneysel çalışma

III En azından bir adet deneysel olmayan tanımlayıcı çalışma (karşılaştırma çalışması, korelasyon çalışması, 
vaka sunumları)

IV Uzman komitesi raporları, görüşleri ve/veya saygın yazarların deneyimleri

Öneri derecelerinin sınıflandırılması
Öneri düzeyi Öneri tipi
A Güçlü öneri (Güçlü kanıtlara dayanan)
B Öneri (Orta dereceli kanıtlara dayanan)
C1 Dikkate alınmaya değer (Zayıf kanıtlara dayanan)
C2 Nötral (Destekleyen ya da reddeden kanıt yok)
D Önerilmez (Destekleyen kanıt yok)
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Öneriler 1: Birinci ve İkinci Basamak Sağlık 
Kurumlarında Tanı Konulması ile İlgili Öneriler

Öneri 1.1: Kafasında şekil bozukluğu ile gelen ço-
cukların tanınması etkili olmalıdır ve hızlı şekilde uygun 
uzmana yönlendirilmelidir (Konsensus, Kanıt düzeyi 
düşük) (3).

Öneri 1.2: Kraniosinostoz sıklıkla zor tanınır. 90’lı 
yıllarda karyola ölümlerini önlemek için supin pozis-
yonda uyku önerildiğinden beri artan pozisyonel şekil 
bozukluklarının artışıyla beraber tanı daha da karmaşık 
hâle gelmiştir (Zayıf öneri, Kanıt düzeyi düşük/III) (4).

Öneri 1.3: Kraniosinostoz, nonsinotik oksipital pla-
giosefaliden klinik öykü ve muayene ile ayırt edilebilir 
(Zayıf öneri/ Kanıt düzeyi düşük/III) (3).

Öneri 1.4: Birinci ve ikinci basamak sağlık kurumla-
rında bilgisayar destekli, kolayca erişilebilir fizik muaye-
ne bulguları ve hasta takip sistemleri olması, bakım ka-
litesini artırır (Zayıf öneri/Kanıt düzeyi düşük/III) (5)

Başında şekil bozukluğu ile başvuran bebeklerde ve 
çocuklarda tanı konulması için fizik muayene önemlidir 
ve sıklıkla yeterlidir. 2013 yılında yayınlanan kanıt dere-
cesi düzey III makalede, 1228 olguda, pediatrik nöroşi-
rürji alanında tecrübeli hemşireler tarafından muayene 
edilerek yeterli ve güvenli biçimde tanı konulduğu bil-
dirilmiştir (6).

Öneriler 2: Yönlendirme Nasıl Organize 
Edilmelidir? 

Öneri 2.1: Tedavinin gecikmesini ve komplikasyon 
gelişmesini önlemede erken tanı ve erken uzmana yön-
lendirme önemlidir (Zayıf öneri/Kanıt düzeyi düşük/
III) (4).

Öneri 2.2: Pediatrist veya diğer birinci ikinci basa-
mak hekimleri tarafından yapılacak ek görüntüleme tet-
kikleri, uzmana yönlendirmeyi geciktireceğinden dolayı 
önerilmez (Zayıf öneri/Kanıt düzeyi düşük/III) (4).

Öneriler 3: Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında 
Hangi Ek Tanısal Uygulamalar Uygulanmalıdır?

Öneri 3.1: Röntgen görüntüleme kraniosinostozda 
ilk tercih olmalıdır (Konsensus/Kanıt düzeyi düşük/
III) (7).

■ GİRİŞ

Bebeklerde ve çocuklarda başın şekil bozuklukları çe-
şitli sebeplerle görülebilir. Bu hastaların tanısını koymak, 
patolojiyi tespit etmek, tedavilerini ve rehabilitasyonunu 
düzenlemek önemlidir. Şekil bozuklukları sinositoza 
bağlı veya sinositoz olmadan da olabilir. Tanı koyarken 
fizik muayene ve radyolojik tetkikler kullanılmaktadır. 
Sadece kask kullanılarak, yatış pozisyonu değiştirilerek 
veya fizik tedavi ile düzelebildiği gibi cerrahi tedavi de 
gerekebilir (1,2). Hastaların tanı ve tedavisinde farklı 
yaklaşımlar önerilebilmektedir. 

■ YÖNTEM

Cochrane ve Pubmed üzerinden konuyla ilgili tara-
ma yapıldı. Taramada “Craniosynostosis, Craniosynos-
tosis management, Syndromic craniosynostosis, skull 
deformaties, Craniofasial abnormality”, ile birlikte: 
“Guidelines, Evidence based recommendations, System-
atic review, Meta analysis” anahtar kelimeleri tarandı. İlk 
değerlendirme sonucu kraniosinostoz olan hastalar için 
hazırlanmış ve kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun aşağıda 
belirtilen tek rehber tespit edilmiştir.

1. Mathijssen IM. Guideline for Care of Patients 
With the Diagnoses of Craniosynostosis: Working 
Group on Craniosynostosis. J Craiofac Surg. 2015 
Sep;26(6):1735-807

 Günümüzden, önerilerin yapıldığı tarihten 5 yıl ön-
cesine kadar olan süreçteki yayınlar değerlendirildi. 614 
adet makale saptandı, ancak bunlar içerisinden AGREE, 
PRISMA, GRADE yöntemleri ile yapılan çalışmalar ol-
masına dikkat edilerek makaleler arasında eleme yapıldı. 
18 makale değerlendirildi. Rehberlerde verilen öneriler, 
son dönem literatür verileri eşliğinde tekrar değerlendi-
rildi. Konu ile ilgili rehber önerileri paylaşılırken yazılı 
metinlere sadık kalındı, değişiklik yapılmadı.

■ TANI ve YÖNLENDİRME 

Temel Sorular 

1. Birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında tanı 
konulmasını nasıl uygun hâle getiririz?

2. Yönlendirme nasıl organize edilmelidir?

3. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında hangi ek tanı-
sal uygulamalar uygulanmalıdır?

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. İsmail İŞTEMEN

Kraniosinostoz Tanısı Olan Hastaların Bakımı İçin Öneriler
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Öneri 4.7: Sendromik trigonosefali veya kompleks 
sınıflandırılamayan kraniyosinostoz olan hastalarda ek 
tanısal çalışmaların, etiyolojiyi saptamada rolü olduğuna 
dair kanıtlar vardır (Kanıt düzeyi düşük/III) (18).

■ PERİOPERATİF BAKIM

Öneriler 5: Kraniosinostoz Hastalarında Uygun 
ve Güvenli Perioperatif Bakım İçin Hangi 
Organizasyon Koşulları Minimum Düzeyde 
Bulunmalıdır?

Öneri 5.1: Postoperatif ilk 24 saatte oluşan ağrıların 
yeterli şekilde tedavisi için parasetamol yeterlidir (Güçlü 
öneri, Kanıt düzeyi yüksek/I) (19).

Öneri 5.2: Bazı preoperatif önlemler (eritropoietin 
artı demir preparatı, kan otolog transfüzyon için örnek-
leme) hem kan kaybını hem de kan transfüzyonu ihti-
yacını azaltır (Orta derece öneri, Kanıt düzeyi orta/II) 
(20).

Öneri 5.3: Kraniyofasiyal sendromlar, pansinositoz, 
18 aydan küçük yaş ve ameliyat süresinin yüksek olması, 
masif kan kaybını beraberinde getiren durumlardır (Ka-
nıt düzeyi düşük/III) (21).

Öneri 5.4: Perioperatif stratejilerden hiçbiri (cilt 
infiltrasyonu, anti-Trendelenburg pozisyonu, hemodi-
lüsyon ve antifibrinolitik) kanamayı azaltmak ve/veya 
homolog kan kullanımını önlemek veya azaltmak için 
tatmin edici etkiler göstermemiştir (Kanıt düzeyi dü-
şük/III) (22).

■ NONSENDROMİK KRANİOSİNOSTOZDA 
CERRAHİ TEDAVİ

Öneriler 6: Genel Olarak Cerrahi Prensipler Neler 
Olmalıdır?

Öneri 6.1: Cerrahi müdahalenin kafa içi basınç artı-
şını engellediği, kozmetik sonuçları iyileştirdiği gösteril-
miştir (Orta derece öneri, Kanıt düzeyi orta/II) (23).

Öneri 6.2: Cerrahi bir yaşından sonra yapılmışsa, 
kafa içi basıncı riski artmış görülebilir (Kanıt düzeyi 
orta/II (23).

Öneri 6.3: Bazı hafif kraniyosinostoz tiplerinde, ör-
neğin bitemporal daralma olmadan metopik sütürün 
muayenesi sırasında elle tutulur kemik sırtı varlığında 
veya sagital sütürün pariyetal sinostozisinde cerrahi te-
davi endikasyonu yoktur (Zayıf öneri, Kanıt derecesi 
düşük/III) (24).

Öneri 3.2: Şüphenin devam etmesi hâlinde üç boyut-
lu tomografi önerilir (Konsensus/Kanıt düzeyi düşük/
III) (8).

Öneri 3.3: Ultrason alternatif tanı araçları arasında 
ilk seçenek olmalıdır (Zayıf öneri/Kanıt düzeyi düşük/
III) (9).

Ancak 2019 yılında Sertorio ve ark. 35 hastalık de-
neyimlerini sunmuşlar ve ultrasonografiyi ucuz, hızlı ve 
radyasyona maruz kalınmadığından dolayı ilk seçenek 
tercih olarak bildirmişlerdir (10). Linz ve ark. da 2015 
yılında yayınladıkları çalışmalarında röntgen ve ultraso-
nografinin yeterli olduğu yönünde sonuç bildirmişlerdir 
(11). 

■ GENETİK TANI

Öneriler 4: Hangi Durumlarda Genetik Tanıya 
Başvurmalıyız?

Öneri 4.1: Apert, Crouzon ve Pfeiffer sendromları-
na, FGFR2 gen mutasyonunun yol açtığı gösterilmiş-
tir. Akantozis nigrikansı olan Crouzon hastalarında ise 
FGFR3 gen mutasyonu vardır (Kanıt düzeyi yüksek/I) 
(12).

Öneri 4.2: Saethre Chotzen sendromuna, TWIST1 
genindeki mutasyonlar ve silmelerin neden olduğu gös-
terilmiştir (Kanıt düzeyi yüksek/I) (13).

Öneri 4.3: Muenke sendromunun FGFR3’teki P250R 
mutasyonundan kaynaklandığı gösterilmiştir (Kanıt dü-
zeyi yüksek/I) (14).

Öneri 4.4: Kraniofrontonasal displazinin, het EFNB1 
genindeki mutasyonlardan kaynaklandığı gösterilmiştir 
(Kanıt düzeyi yüksek/I) (15).

Öneri 4.5: Nonsendromik trigonofefali ve skafose-
falide hemen hemen hiçbir genetik anormallik bulun-
maması muhtemeldir. DNA testi, sagittal sütürün veya 
metopik sütürün kraniosinostozunun yanında pozitif 
aile öyküsü durumunda veya diğer doğum kusurları 
olan hastalarda önerilir (Orta derece öneri, Kanıt dü-
zeyi orta/II) (16).

Öneri 4.6: FGFR2, FGFR3 ve TWIST1 mutasyonla-
rının neredeyse sadece koronal sütürlerin kraniosinos-
tozisi olan hastalarda tespit edildiğine dair göstergeler 
vardır (Kanıt düzeyi orta/II) (16).

Öneri 4.7: FGFR2 gen mutasyonu ile ailesel skafose-
fali arasında ilişki olduğuna dair göstergeler vardır (Ka-
nıt düzeyi düşük/III) (17).
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■ KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞI

Öneriler 8: Çeşitli Tiplerdeki Kraniosinostozlarda 
Kafa İçi Basınç Değişimi Cerrahi Öncesi ve 
Sonrasında Nasıldır, Zamanında Tespit Etmek 
İçin Hangi Takipler Yapılmalıdır ve Nasıl Tedavi 
Edebiliriz?

Öneri 8.1: Non-sendromik kraniyosinostozis hasta-
larında preoperatif artmış kafa içi basıncı prevalansı ska-
fosefali için %12 (%5-%24 aralığında), trigonosefali için 
%9 (%0-%33 aralığında), bilateral koronal plagiosefali 
için %10 (%0-%22 aralığında) ve bilateral koronal sütür 
sinositozu için %37 (%31-%50 aralığında) bulunmuştur 
(Kanıt düzeyi orta/II) (23,28).

Öneri 8.2: Sendromik Kraniyosinostozis hastaların-
da preoperatif artmış kafa içi basıncı prevalansı, Apert 
sendromu için %40-%50, Crouzon ve Pfeiffer için %50-
%70, Saethre-Chotzen için %35-%45, Kompleks Kranio-
sinostozis için %50-%80 aralığında bulunmuş, Muenke 
Sendromunda saptanmamıştır (Kanıt düzeyi orta/II) 
(33).

Öneri 8.3: Klinik semptomlar ve radyolojik bulgular 
kafa içi basıncı için güvenilmez tanı araçlarıdır. Fontanel 
şişkinliği ve papil ödemi önemli kanıtlardır, ancak yok-
lukları kafa içi basıncının düşük olduğunu göstermez 
(Kanıt düzeyi orta/II) (34).

Öneri 8.4: İnvaziv kafa içi basınç ölçümü tanıda al-
tın standarttır ancak komplikasyonları nedeni ile rutin 
olarak kullanılmaz. Bazal ölçüm sonucu (12 saat uyku 
sonrası) 15 mmHg üzerinde ise ve/veya 20 dakika içinde 
3 kez 35 mmHg üzerine çıkarsa artmış kafa içi basıncı ta-
nısı koyulur (Zayıf öneri, Kanıt düzeyi düşük/III) (34).

Öneri 8.5: Nonsendromik kraniosinostozisi olan 
hastalarda, ilk kranial genişletme operasyonundan sonra 
düşük oranda kafa içi basınç artışı gelişme riski vardır, 
bu da vizyonun düşmesine neden olabilir (Kanıt düzeyi 
düşük/III) (28).

Öneri 8.6: VEP, fundoskopi sonrasında kafa içi ba-
sınç değerlendirmesinde ek monitörizasyon sağlar (Ka-
nıt düzeyi düşük/III) (35).

■ HİDROSEFALİ

Öneriler 9: Kraniosinostozlu Hastalarda 
Hidrosefalinin Sıklığı, Nedenleri, Sonuçları 
Nelerdir, Hangi Yöntemler Zamanında Tanı 
Koydurur, Tedavi Ne Zaman Gereklidir ve Uygun 
Tedavi Ne Olmalıdır?

Öneri 6.4: Erken ancak sınırlı cerrahilerdense, geç 
fakat geniş düzeltme yapılan cerrahilerde, nüks etme ola-
sılığı daha düşüktür (Zayıf öneri, Kanıt düzeyi düşük/
III) (25).

Öneri 6.5: Sadece sinotik sütürün alınması yetersiz 
cerrahi sonuçlar doğurmaktadır (Zayıf öneri, Kanıt dü-
zeyi düşük/III) (26).

Öneri 6.6: Değişik cerrahi teknikler arasında (strip 
çıkarım ve kask, genişletilmiş strip çıkarım ve tümüyle 
kranial remodeling) kafa içi basıncı ve morfolojik sonuç-
lar açısından fark yoktur, ancak cerrahi süre ve kan kaybı 
açısından fark vardır (Zayıf öneri, Kanıt düzeyi düşük/
III) (27)

Öneri 6.7: Genişletilmiş strip çıkarım daima yeterli 
kafa içi hacim artışı sağlamaz (Zayıf öneri, Kanıt düzeyi 
düşük/III) (28).

Öneri 6.8: Sadece sinotik sütürün alınması, orbital 
deformitesi olan hastalarda yeterli sonuç vermez (Zayıf 
öneri, Kanıt düzeyi düşük/III) (29).

Öneri 6.9: Çok küçük bebeklerde, mini plak ve vida 
kullanılması, bunların kafa içi migrasyonuna yol açabilir 
(Zayıf öneri, Kanıt düzeyi düşük/III) (30).

■ SENDROMİK KRANİOSİNOSTOZDA 
CERRAHİ TEDAVİ: KRANİAL GENİŞLETME

Öneriler 7: Hangi Tip Kraniyal Genişletme 
Operasyonu, Hangi Zamanda, Değişik Tiplerde 
Sendromik Kraniosinostozislerin İlk Tedavisi 
Olarak Gösterilmektedir

Öneri 7.1: Posterior dekompresyon, Apert, Crou-
zon/Pfeiffer sendromlarında ilk seçenek olmalıdır. Çün-
kü monoblok çıkarım veya Lefort III tekniğine kıyasla 
düşük risklidir. Saethre Chotzen ve Muenke sendromla-
rında, frontoorbital ilerletme, kranial kubbe genişlemesi 
için ilk tercih olan girişimdir. Çünkü bu profili düzeltir 
ve üstüne monoblok veya Lefort III cerrahileri ekleme-
ye gerek kalmaz (Zayıf öneri, Kanıt düzeyi düşük/III) 
(31).

Öneri 7.2: Monoblok ilerletme ciddi exorbitizm ve 
ciddi obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda yeterli so-
nuçlar sağlar (Zayıf öneri, Kanıt düzeyi düşük/III) (32).

Öneri 7.3: Sendromik kraniositostozu olan hasta-
larda ilk 1 yıl içinde genişletici cerrahi tedavi yapılması, 
mental açıdan daha iyi sonuçlar vermektedir (Zayıf öne-
ri, Kanıt düzeyi düşük/III) (8).
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Öneri 10.5: Entellektüel kapasitesi düşük olan ço-
cuklarda, davranış bozukluğu görülme riski yüksektir 
(Kanıt düzeyi orta/II) (45).

Öneri 10.6: Sendromik sinositozlu hastalarda mal-
formasyonun ciddiyeti, beyin anormalliklerinin varlığı 
veya yokluğu, doğumdaki IQ, sosyoekonomik durum, 
cinsiyet, ameliyat sırasındaki yaş, ameliyat olup, olma-
ması ile bilişsel işlemler arasında anlamlı bir ilişki bulu-
namamıştır (Kanıt düzeyi orta/II) (46-47).

Öneri 10.7: Apert sendromu olan çocuklarda entel-
lektüel gerilik olması olasılığı yüksektir (Kanıt düzeyi 
düşük/III) (48).

Öneri 10.8: Apert sendromu olan çocuklarda konuş-
mada gerilik olması olasılığı yüksektir (Kanıt düzeyi 
düşük/III) (49).

Öneri 10.9: Crouzon, Muenke ve Saethre-Chotzen 
sendromu olan çocuklarda entellektüel gerilik olması 
olasılığı yüksektir (Kanıt düzeyi düşük/III) (50).

Öneri 10.10: Sendromik trigonosefalisi olan ve IQ 70 
altında olan hastalarda entellektüel kapasitede bozukluk 
olma riski artmıştır (Kanıt düzeyi orta/II) (44).
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zeyi düşük/III (37)

Öneri 9.4: Chiari I malformasyonu oranı, Crou-
zon-Pfeiffer sendromunda %70, Apert sendromunda ol-
dukça düşüktür (Kanıt düzeyi orta/II) (38).

Öneri 9.5: Chiari I malformasyonu sendromik has-
talarda sıklıkla asemptomatiktir ve Manyetik Resonans 
Görüntüleme ile saptanır (Kanıt düzeyi düşük/III) (38).
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■ BİLİŞSEL ve DAVRANIŞSAL 
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Öneriler 10: Kraniosinostozu Olan Hastalarda 
Bilişsel ve Davranışsal Bozukluklar Ne 
Sıklıktadır, Muhtemel Risk Faktörleri Nelerdir, 
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Pozisyonel Plagiosefali Hastaları İçin Öneriler

■ GİRİŞ 

Pozisyonel plagiosefali bebeklerde ve çocuklarda za-
man zaman ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalarda tanı 
koymak ve tedaviyi düzenlemek önemlidir. Tanı koyar-
ken fizik muayene ve radyolojik tetkikler kullanılmakta-
dır. Sadece kask kullanılarak, yatış pozisyonu değiştirile-
rek veya fizik tedavi ile düzelebildiği gibi cerrahi tedavi 
de gerekebilir (1,2). Pozisyonel plagiosefalisi olan hasta-
larda farklı yaklaşımlar önerilebilmektedir.

■ YÖNTEM

Cochrane ve Pub med üzerinden konuyla ilgili tara-
ma yapıldı. Taramada ‘evidence based recommendation’, 
‘guidelines’ kelimeleri ile birlikte ‘Positional Plagiosefali’, 
‘Plagiosefali’ anahtar kelimeleri tarandı. Günümüzden, 
önerinin yapıldığı tarihten 5 yıl öncesine kadar olan sü-
reçteki yayınlar değerlendirildi. 758 adet makale saptan-
dı, ancak bunlar içerisinden AGREE, PRISMA, GRADE 
yöntemleri ile yapılan çalışmalar olmasına dikkat edile-
rek makaleler arasında eleme yapıldı. Pozisyonel plagi-
osefali ile ilgili kanıta dayalı tıp ilkelerine uygun olarak 
hazırlanmış aşağıda belirtilen rehberler seçidi. 

1. Congress of Neurological Surgeons Systematic Re-
view and Evidence-Based Guideline for the Diag-
nosis of Patients With Positional Plagiocephaly: The 
Role of Imaging (17)

2. Congress of Neurological Surgeons Systematic Re-
view and Evidence-Based Guideline on the Role of 
Cranial Molding Orthosis (Helmet) Therapy for Pa-
tients With Positional Plagiocephaly (28)

3. Congress of Neurological Surgeons Systematic Re-
view and Evidence-Based Guideline on the Manage-
ment of Patients With Positional Plagiocephaly: The 
Role of Repositioning (29)

4. Congress of Neurological Surgeons Systematic Re-
view and Evidence-Based Guideline for the Manage-
ment of Patients With Positional Plagiocephaly: The 
Role of Physical Therapy (30)

Rehberler dışında son yıllarda bu rehberlerin öneri-
lerine katkıda bulunabilecek 26 makale daha çalışmaya 
alınmıştır. 

Konular ile ilgili rehberlerin önerileri paylaşılırken 
yazılı metinlere sadık kalınmış, değişiklik yapılmamıştır.

1. Pozisyonel Plagiosefali Hastalarında 
Görüntülemenin Yeri

Öneri 1.1: Plagiosefali tanısı koyarken klinik mu-
ayene bulguları yeterlidir, muayenenin belirsiz kaldığı 
durumlarda görüntüleme kullanılması önerilir (Kanıt 
düzeyi düşük/zayıf öneri/III).

Öneri 1.2: Fizik muayenenin belirsiz olduğu durum-
larda şüpheli sütür için röntgen ve ultrasonografi öneri-
lir (Orta derece öneri, Kanıt düzeyi orta/II).

Öneri 1.3: Sinostozu olmayan plagiosefali hastaların-
da, fizik muayenenin belirsiz olduğu durumlarda beyin 
tomografisi veya stereofotogrametri önerilmektedir (Ka-
nıt düzeyi düşük/zayıf öneri/III).

Öneri 1.4: Röntgen ve ultrasonografi tetkiklerinin 
yetersiz olduğu hastalarda beyin tomografisi kesin tanı 
konulması için önerilir (Kanıt düzeyi düşük/zayıf öne-
ri/III)

Başında şekil bozukluğu ile başvuran bebeklerde ve 
çocuklarda tanı konulması için fizik muayene önemlidir 
ve sıklıkla yeterlidir. 2013 yılında yayınlanan kanıt dere-
cesi düzey III makalede 1228 olguda, pediatrik nöroşi-
rürji alanında tecrübeli hemşireler tarafından muayene 
edilerek yeterli ve güvenli biçimde tanı konulduğunu 
bildirilmiştir (3). Fizik muayenenin yetersiz kaldığı du-
rumlarda röntgen ve ultrasonografi kullanılmalıdır. Ya-
yınlanan iki farklı düzey II çalışmada ultrasonografi ile 
sütürde sinostozu saptamada, sırası ile %95,7 ve %100 
spesifite, %71,4 ve %89 sensitivite bildirilmiştir (4,5). 
Birçok çalışmada röntgen ve ultrasonografinin yeter-
li olduğu yönünde sonuç bildirilmiştir (6-9). 2019 yı-
lında Sertorio ve arkadaşları 35 hastalık deneyimlerini 
sunmuşlardır ve ultrasonografi ucuz, hızlı ve radyasyon 
maruziyeti olmadığından dolayı ilk seçenek tercih ola-
rak bildirmişlerdir (10). Birçok kanıt derecesi düzey III 
çalışmada tomografinin tanı koymada oldukça başarılı 
olduğu ancak radyasyona maruziyetin göz önünde bu-
lundurulması gerektiği bildirilmiştir (8,11-15) Tomogra-
finin diğer yöntemler yetersiz kalırsa kullanılması öne-
rilmiştir. Manyetik rezonans görüntüleme ile ilgili fazla 
yayın yoktur. 2018 yılında Kuusela L. ve arkadaşlarının 



335

Pozisyonel Plagiosefali Rehberi
Pozisyonel Plagiosefali Hastaları İçin Öneriler

makalesinde başvuran 408 hastanın 15’inde görüntüle-
me ihtiyacı bildirilmiştir. Bu hastalarda radyasyondan 
kaçınmak için black-bone manyetik rezonans görüntü-
leme yapılmıştır. Bu tekniğin hem sütürleri gösterdiği 
hem de beyin gelişimi hakkında daha fazla bilgi verdiği 
bildirilmiştir (16). Ancak 2016’da yayınlanan rehberde 
manyetik rezonans görüntülemenin plagiosefali tanısın-
da kabul görmüş yeri olmadığı bildirilmiştir (17). 

2. Pozisyonel Plagiosefali Hastalarında Kranial 
Ortez (Kask) Kullanımının Rolü 

Öneri 2.1: Orta ila şiddetli derecede plagiosefalisi 
olan hastalarda fizik tedavi ve/veya repozisyon tedavisi 
sonrası kask tedavisi önerilmektedir (Orta derece öneri/
II).

Öneri 2.2: Orta ila şiddetli derecede plagiosefalisi 
olan ve ilerlemiş yaşta başvuran hastalarda kask tedavisi 
önerilir (Orta derece öneri/II). 

Steinberg J.P. ve arkadaşlarının çalışmasında konser-
vatif yöntemler uygulanan 4378 hasta değerlendirilmiş-
tir. Bu hastalardan 997’sine kask tedavisi uygulanmıştır. 
Birinci basamak tedavi olarak kask tedavisi alan hasta-
ların yüzde 94,4’ünde ve konservatif tedavinin başarısız 
olduğu durumlarda kask tedavisi alan bebeklerin yüzde 
96,1’inde tam düzeltme sağlanmıştır. Kask tedavisinin 
başarısızlığı ise uyum sorunu ve uygun olmayan yaş ola-
rak bildirilmiştir (18).

Van Wijk R.M. ve arkadaşlarının 2014 yılında so-
nuçlarını bildirdikleri randomize kontrollü çalışmada 
42 hastaya kask tedavisi uygulanmış, 42 hasta ise doğal 
seyrine bırakılmıştır. Bu çalışma bu konuda yapılan ilk 
randomize kontrollü çalışmadır. 8.,12. ve 24. aylarda ya-
pılan ölçümler ile hastalar değerlendirilmiştir. İki grup 
arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlarla 
orta ile şiddetli kafatası deformasyonu olan sağlıklı be-
bekler için standart bir tedavi olarak kask kullanılması 
önerilmemiştir (19).

William C. Gump ve arkadaşları Pubmed üzerinden 
23 yıllık süreyi dâhil ettikleri derleme çalışmasında kask 
tedavisinin komplikasyonlarını araştırmışlardır. Genel 
olarak literatürde %1 ve daha az oranda komplikasyon 
bildirilmiştir. Ancak hiç risk olmadığı anlamı çıkarılma-
ması gerektiği bildirilmiştir. En sık bildirilen komplikas-
yon cilt lezyonları ve yüzeyel enfeksiyonlar olarak bildi-
rilmiştir. İyi hijyenin önemli olduğu bildirilmiştir (20). 

Amanda B ve arkadaşları tarafından 2000-2011 yıl-
ları arasını kapsayan bilimsel derleme yazısında, en iyi 
düzelmenin ortalama 3 ayda olduğu bildirilmiştir. Kask 
tedavisinin önemli bir zararının olmadığını belirtmiştir. 

Tedavinin 6 aylıkken başlarsa daha etkili olacağını, sa-
dece uyurken kullanılan kaskların, gün içinde 20-23 saat 
boyunca takılan kasklara göre daha düşük oranda iyileş-
me gösterdiği bildirilmiştir (21). 

3. Pozisyonel Plagiosefali Hastalarında 
Repozisyon ile Tedavi

Öneri 3.1: Repozisyon ile tedavi etkili bir tedavi se-
çeneğidir. Fizik tedavi repozisyona göre daha üstün bir 
yöntemdir (Güçlü öneri/I). 

Öneri 3.2: Kask tedavisi repozisyona göre daha üstün 
bir tedavi yöntemidir (Orta derece öneri/II).

Van Vlimmeren ve arkadaşları, 65 hastayla yaptıkları 
kontrollü randomize çalışmada hastaları iki grupta in-
celemişler ve fizik tedavi uygulanan grupta repozisyon 
eğitimi verilen gruba göre daha fazla düzelme saptamış-
lardır (22). Wilbrand ve arkadaşları 50 hasta üzerinde iki 
grupta yastıkla pozisyon vererek ve fizyoterapi uygulaya-
rak tedavi uygulamışlardır. Komplikasyon açısından fark 
saptamamışlar ve benzer iyileşme sağlanmıştır. Fakat fiz-
yoterapiyi daha güvenilir olarak bildirilmiştir (23). Ame-
rikan Pediatri Akademisi bebek ölümlerinin önlenmesi 
adına yatakta bu yastıklar gibi yumuşak ürünler önerme-
mektedir (24). Loveday ve ark. repozisyonla tedavi edi-
len 45 bebeği, kask kullanılarak tedavi edilen 29 bebek 
ile kıyasladıkları randomize kontrollü çalışmada gruplar 
arasında benzer sonuçlar elde etmişlerdir (25). Vles ve 
ark. kask kullanılan 66 hasta ile repozisyonla tedavi uy-
gulanan 39 hastayı karşılaştırdıklarında kask kullanılan 
grubun daha çabuk ve fazla düzeldiğini bildirmişlerdir 
(26). Mulliken ve ark. kontrollü prospektif olarak yap-
tıkları çalışmada, kask kullanılan 36 hastada repozisyon 
uygulanan 17 hastaya göre aynı sürede daha iyi sonuçlar 
bildirmişlerdir (11).

4. Pozisyonel Plagiosefali Hastalarında 
Fizyoterapinin Rolü

Öneri 4.1: 7 hafta ve daha büyük bebeklerde infantil 
pozisyonel plagiosefali prevalansını azaltmak için tek ba-
şına repozisyon eğitimin üzerine, fizik tedavi önerilmek-
tedir (Güçlü öneri/I).

Öneri 4.2: Pozisyonel plagiosefali hastalarında fizik 
tedavi etkilidir. Bebeklerde güvenli uyku için Amerikan 
Pediatri Akademisinin de kullanılmamasını önerdiği 
yastıkla repozisyon tedavisine üstündür ve güvenlidir 
(Orta derece öneri/II). 

Plagiosefali hastalarında fizyoterapi ile ilgili uygun 
çalışma sayısı azdır. Van Vlimmeren ve arkadaşları, 65 
hastayla yaptıkları kontrollü randomize çalışmada has-
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taları iki grupta incelemişler ve 7 haftalık civarındaki be-
beklerde fizik tedavi uygulanan grupta repozisyon eğiti-
mi verilen gruba göre daha fazla düzelme saptamışlardır. 
Ancak literatürde 7 haftadan büyük veya küçük çocuk-
larda sonuçlar olmadığından her yaş için genelleme ya-
pılabilir mi açık değildir (22). Wilbrand ve arkadaşları 
50 hasta üzerinde iki grupta yastıkla pozisyon vererek ve 
fizyoterapi uygulayarak tedavi uygulamışlardır. Kompli-
kasyon açısından fark saptamamışlar ve benzer iyileşme 
sağlanmıştır. Fakat fizyoterapiyi daha güvenilir olarak 
bildirilmiştir (23). Van Wijk ve ark. yaşları 2-4 ay arasın-
da değişen 657 bebeği fizyoterapi ile tedavi etmişler ve 
yetersiz sonuç alınan %44,6 oranında hasta bildirmişler-
dir. Bunun sebebinin, başlangıçta ailenin uyumsuzluğu, 
başlangıç deformitesinin ciddi derecede olması ve teda-
viye 3 aylıktan sonra başlanması olduğunu bildirmişler-
dir (19).
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2. Yüksek evreli veya malign tümörler: Anaplastik Ast-
rositoma, Glioblastoma Multiforme

3. Oligodendrogliomalar: Düşük evreli, Anaplastik ve 
miks oligoastrositomalar

4. Nöronal ve miks nöronal+glial tümörler: Gangliog-
lioma, desmoplastik infantil astrositoma, disembri-
yoblastik nöroepiteliyal tümörler, papiller glionöro-
nal tümörler.

5. Subependimal dev hücreli tümörler, Pleomorfik xan-
toastrositomalar

6. Embriyonal tümörler: Nöroblastomalar, ganglio-
nöroblastomalar

7. Atipik teratoid, rabdoid tümörler

8. Ependimomlar: Papillom, clear cell, tanystik, anap-
lastik

9. Menengiomalar: Tipik, atipik, anaplastik veya malign 
menengioma

10. Koroid pleksus tümörleri: Papillomalar, karsinoma-
lar, atipik koroid pleksus tümörleri

11. Pineal bölge tümörleri: Pineositoma, pineoblastoma, 
germ hücreli tümör

12. Metastaz

■ PARASELLAR TÜMÖRLER

1. Kraniofarangioma

2. Diensefalik astrositoma: Talamik, hipotalamik astro-
sitomalar

3. Germ hücreli tümörler: Germinomalar

■ SPİNAL KORD TÜMÖRLERİ

1. Düşük dereceli astrositoma: Pilositik, diffüz astrosi-
toma

2. Yüksek dereceli astrositoma: Anaplastik astrositoma 
ve glioblastoma

3. Gangliogliomalar

4. Ependimomalar

Konu ile ilgili taramalarda ortaya konulmuş belirgin 
bir rehber bulunamamıştır. Fakat günlük nöroşirurji pra-
tiğinde sık karşılaşılan bir konu olması nedeni ile Ameri-
kan National Cancer Institute (NCI) tarafından pediatrik 
serebral ve spinal kord tümörlerinin yönetimi ile ilgili 
hazırlanan Physican Data Query (PDQ) kullanılarak bu 
eksiklik kapatılmak istenmiştir (1). Buradaki bilgiler sis-
temik bir rehber veya öneri olmayıp, üyeleri için konsen-
susa dayalı bilgileri içeren derleme tarzındadır.

Son yıllarda kanser tedavisi ile ilgili gelişmeler ya-
şam süresini artırmıştır. Pediatrik hastalar aynı zamanda 
gelişim çağında olduklarından yapılan tedavilerin uzun 
dönem etkileri mutlaka değerlendirilmelidir. Primer 
beyin tümörleri çocukluk çağında en sık görülen solid 
tümörlerdir. Tümörün histolojisi önemlidir, ancak yerle-
şim yeri ve yayılım derecesi, prognozu etkileyen faktör-
lerdir. Son zamanlarda yapılan sınıflamalarda immüno-
histokimyasal analizler ve sitogenetik bulgular ön plana 
çıkmıştır (2). 

Tümörler kabaca supratentorial, infratentorial, para-
sellar ve spinal tümörler olarak sınıflandırılabilir. Spinal 
tümörler %1-2 oranında görülür ve primer serebral tü-
mörlerle arasında fark yoktur.

■ İNFRATENTORİAL TÜMÖRLER

1. Serebellar Astrositoma: En sık pilositik, daha az 
oranda diffüz, nadiren anaplastik astrositom veya gli-
oblastoma

2. Medulloblastoma: Klasik, desmoplastik, anaplastik, 
large cell.

3. Ependimoma: Papiller, clear cell, tanystic, anaplastik

4. Beyin Sapı Gliomaları: Diffüz ortahat gliomalar, Ser-
vikomeduller gliomalar, Tektal gliomalar, Ekzofitik 
gliomalar, Pilositik astrositomalar

5. Atipik teratoid / rhabdoid tümörler

6. Koroid pleksus tümörleri (papilloma, karsinoma)

■ SUPRATENTORİAL TÜMÖRLER

1. Düşük evreli serebral hemisferik astrositomalar (Evre 
1 Pilositik Astrositom, Evre 2 Diffuz Astrositom

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler

Dr. Vedat AÇIK, Dr. Emre BİLGİN, Dr. Ali İhsan ÖKTEN

Çocukluk Çağı Beyin ve Spinal Kord Tümörleri 



339

Pediatrik Beyin Cerrahisi Rehberleri
Çocukluk Çağı Beyin ve Spinal Kord Tümörleri 

Yeni Tanı Almış Düşük Grade Astrositomalarında 
Tedavi

1. Gözlem

Rastlantısal saptanan veya Nörofibromatozis (NF) tip 
1 ile birlikte seyreden asemptomatik kitlelerde takip öne-
rilebilir (5,6). Optik gliomalar da NF-1’le birlikte olsun 
veya olmasın spontan regresyon bildirilmiştir (7,8).

2. Cerrahi 

Cerrahi rezeksiyon çocukluk çağı düşük grade ast-
rositomlarda primer tedavidir (8,9,10). Serebellar lez-
yonlar %90-95 oranında komplet veya komplete yakın 
rezeke edilir. Optik sinire yerleşik gliomalarda ise total 
rezeksiyon küratif olmasına rağmen körlükle sonuçlanır. 
Literatür taramasında ardışık olmayan ve total mortalite 
odaklı vaka serilerinde; orta hat yerleşimli kitlelerde (hi-
potalamus, thalamus, beyin sapı, spinal kord) uzun sü-
reli kontrol için total rezeksiyon önerilmiştir (11,12,13). 
Ardışık olmayan ve sağ kalım odaklı vaka serilerinde 
infiltratif yapıda ve derin yerleşimli tümörlerde sadece 
biyopsi önerilmiştir (14). Düşük evreli kitlelerde rezek-
siyon miktarının tayini için ilk 48 saatte alınan kranial 
manyetik rezonans (MR) görüntüleri değerlidir. Sağ ka-
lım odaklı yapılan vaka serilerinde ilk 3-6 ayda yapılan 
MR görüntülemelerinin etkinliğinin kesin olmadığı be-
lirtilmiştir.

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin pek çoğunun ne-
deni kesin olarak bilinmemektedir. Uygun tedavi, doğru 
tanı konulduğunda ve doğru evreleme yapıldığında ger-
çekleştirilebilir. Primer beyin veya omurilik tümörlü ço-
cuklarda optimal sonuçlar için, nöroşirürji, nöropatoloji, 
radyasyon onkolojisi, pediatrik onkoloji, nöro-onkoloji, 
nöroloji, rehabilitasyon, nöroradyoloji alanlarında uz-
manlaşmış ekiplerin koordineli çabası gereklidir. Uzun 
vadede sonuçların daha iyi olması için psikoloji ve en-
dokrinoloji desteğine gereksinim olabilir.

Çocukluk çağı tümörlerinin tedavisinde belirgin bir 
modalite yoktur. Tedavi verilirken çocukların gelişim 
çağında olduğu asla unutulmamalıdır. Hastalara verilen 
radyoterapinin büyümeleri üzerine negatif etkileri olabi-
lir. Verilen kemoterapi ile radyoterapinin ötelenebilmesi 
ihtimali araştırılmaktadır (3). Tedaviler neticesinde ya-
şam süresinin uzaması sekonder tümörlerin ortaya çık-
ma oranını artırmıştır.

■ ASTROSİTOMALAR

Astrositomalar çocukluk çağında en sık görülen gli-
al tümörlerdir. Tümörün yerleşim yeri, boyutu, büyüme 
hızı, çocuğun yaşı hastaların kliniğini ve yaşam süresini 
etkilemektedir. Örneğin diensefalik yerleşimli bir tümör 
görme bozukluğu, gelişememe, makrosefali ile gelebilir 
(4). Dünya Sağlık Örgütünün 2016 yılında yaptığı yeni 
sınıflamada bazı moleküler bulgular değerlendirmeye 
alınmıştır (2).

TİP WHO GRADE
Diffüz astrositik tümörler
 -Diffüz astrositom IDH mutant  II
 -Anaplastik astrositoma IDH mutant  III
 -Glioblastoma, IDH –Wild tip  IV
 -Glioblastoma, IDH mutant  IV
 -Diffüz ortahat gliomalar H3K27M mutant  IV
Diğer astrositik tümörler
 -Pilositik astrositom  I
 -Pilomiksoid astrositom Grade kesin değil
 -Pleomorfik xantoastrositom  II
 -Anaplastik pleomorfik xantoastrositom  III
 -Subependimal giant cell astrositom  I
Diğer Gliomalar  
 -Anjiosentrik glioma  I
 -Koroid gliomalar  II
 -Astroblastomalar  Grade kesin değil
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Tekrarlayan Düşük Evreli Astrositomalarda Tedavi

Hastaların tedavisini planlamada yaş, tümör loka-
lizasyonu, önceki tedaviler önemlidir. Multifokal yayı-
lımlar görülse de genellikle primer lokalizasyonda nüks 
görülür. Rekürrensler genelde düşük evrelidir. Nüksün 
teyidi bazen mümkün olmayabilir. Bu durumlarda cer-
rahi rezeksiyon veya biyopsi gerekebilir. Cerrahi girişim 
gereksinimi başlangıç tümör tipi, ilk tedaviden nükse 
kadar geçen süre, klinik gidiş göz önüne alınarak değer-
lendirilmelidir.

1. İkinci cerrahi: Sadece cerrahi ile tedavi edilen düşük 
evreli astrositomalarda ikinci cerrahi düşünülmelidir 
(27).

2. Radyoterapi: Primer tedavi veya nüks tedavisinde 
radyoterapi kullanımı prensipleri aynıdır. Daha önce 
hiç radyasyon uygulanmadıysa lokal radyoterapi dü-
şünülebilir. Ancak kemoterapi kullanımı daha önce-
liklidir (28,29). 

3. Kemoterapi: Nüks alanı daha önce rezeke edileme-
yen bir yerde ise kemoterapi düşünülebilir. Daha 
önce radyoterapi ve cerrahi tedavi yapılan hastalarda 
kemoterapi dikkate alınmalıdır. Kemoterapi uzun sü-
reli hastalık kontrolü sağlayabilir (30). Vinblastine ve 
Temazolamide tek başına veya Temozolamide Vinc-
ristine ve Carboplatinle kombine kullanılabilir.

4. Kemoterapi ile veya Kemoterapi Olmaksızın Hede-
fe Yönelik Tedavi: Antitümör aktivitesi kesinleşmiş 
olan Bevacizumab’ın İrinotekan ile kombinasyonu-
nun bazı vakalarda klinik düzelme veya görmede iyi-
leşme sağladığı belirtilmiştir (31).

Yüksek Evreli Astrositomalarda Tedavi

Yüksek dereceli astrositomaların tedavisi multidisip-
liner takım çalışması gerektirir. Bu tedavinin deneyimli 
ellerde yapılması gereklidir.

Yeni Tanı Almış Yüksek Evreli Astrositomalarda 
Tedavi

Yüksek evreli astrositomların pediatrik yaşlardaki 
prognozu erişkin yaşda görülenlere göre daha iyidir. Bu-
nun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Tedavide cer-
rahi, kemoterapi, radyoterapi tek başına veya kombine 
kullanılabilir.

1. Cerrahi

Total rezeksiyon iyi prognoz ile ilişkilidir. Cerrahi ke-
moterapi ve radyoterapi ile kombine tedavi edilen hasta-
larda 5 yıllık progresyonsuz sağ kalım %19±3, sağ kalım 

Çocuk onkoloji grubu tarafından yapılan bir çalışma 
da ameliyat edilen 518 düşük dereceli astrositom hasta-
sında 8 yıllık progresyonsuz sağ kalım oranı %78 ve top-
lam sağ kalım oranı %96 olarak bulunmuştur (10). Aynı 
çalışmada serebellar veya serebral astrositomlarda, orta 
hat veya kiazmatik gliomalara göre; pilositik astrositom-
lar da non pilositik olanlara göre; total rezeksiyon yapı-
lanlarda, rezidü bırakılanlara göre yaşam süresinin daha 
iyi olduğu vurgulanmıştır. Başka bir çalışmada <1 yaş 
çocuklarda yaşam süresi daha düşük bulunmuştur (17).

Hayat kalitesi odaklı ardışık olmayan vaka serilerin-
de sadece ameliyatla tedavi edilen düşük dereceli glioma 
hastalarının tam ölçekli ortalama IQ’ları normal popü-
lasyona yakın bulunmuştur. Bununla birlikte, bu hasta-
larda uzun vadeli tıbbi, psikolojik ve eğitimsel eksiklikler 
olabileceği vurgulanmıştır (18,19,20).

3. Adjuvant Tedavi

Total rezeke edilen düşük dereceli astrositomalarda 
nüks görülmediği sürece adjuvant tedavi gerekmez. Ad-
juvant tedavi nüks eden veya rezidü kalan hastalarda uy-
gulanır. Seçenek olarak farklı yöntemler izlenebilir.

A. Gözlem: Tümör rezeksiyonu sonrası büyüme hızının 
düşük olacağı düşünülen hastalarda uygulanabilir. 
Gross total rezeksiyondan daha az tümörü çıkarılıp 
5-8 yıl progresyon olmadan takip edilen vakalar bil-
dirilmiştir (10).

B. Radyoterapi: Radyoterapi progresif ilerleme sapta-
nana kadar bekletilmeli ve kemoterapi kullanılarak 
olabildiğince geciktirilmelidir (22). Non randomize 
kontrollü çalışmalarda kiazmatik gliomalar da veri-
len radyoterapinin endokrinolojik ve entellektüel bo-
zukluklar serebrovasküler hasarlanmaları içeren bazı 
sorunlara neden olabileceği vurgulanmıştır (23,24). 
Ayrıca NF-1 hastaların verilen radyoterapiye bağlı 
nörotoksik etkilere daha fazla duyarlı olduğu ve rad-
yoterapiye bağlı sekonder tümörlerin daha çok geliş-
tiği çalışmalarda gösterilmiştir (25).

C. Sekonder cerrahi: Radyoterapiye alternatif olarak 
kullanılabilir ancak etkililiği konusunda kesin veriler 
yoktur.

D. Kemoterapi: Kemoterapi pek çok hastada radyoterapi 
ihtiyacını geciktirmek amacıyla kullanılmıştır. Özel-
likle optik gliomlarda ve hipotalamik gliomalarda 
tümörün küçülmesini sağlamıştır (26). Carboplatine, 
Vincristine, Thioguanine, Procarbazine, Lomustine, 
Temozolamide gibi ajanlar kullanılabilir.
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münohistokimyasal analizler ve moleküler çalışmalar tü-
mörün davranışı ve tedaviye cevabını değerlendirmede 
önemli hâle gelmiştir. Beyin sapı glial tümörleri terim 
olarak pons, mesensefalon, medulla oblangatayı tutan 
glial orijinli kitleleri tanımlamaktadır. Genelde iki farklı 
histolojik yapı görülür.

- Diffüz İntrinsik Pontine Glioma (DIPG)

- Beyin sapı boyunca uzanan Pilositik Astrositoma

DIPG beyin sapı kitlelerinin yaklaşık %75-80’ini 
oluşturur, kalan kısmı fokal pilositik astrositomalardır. 
Genelde 5-10 yaşlarda saptanır. Hastalar genellikle hid-
rosefali, ataksi, hemiparazi, kranial sinir tutulumu ile 
başvururlar. DIPG’da yaşam süresi yaklaşık 1 yıldır an-
cak %10 oranında 2 yıl ve üzeri olabilir. Astrositomlar 
için 5 yıllık yaşama oranı yaklaşık %90’dır (45). Genellik-
le klinik bulgular ve görüntüleme ile tanı konulur. DIPG 
olmayan hastalarda veya pontine kitlelerde biyopsi veya 
rezeksiyon yapılarak histolojik tanı konulabilir. Nöro-
fibromatozis NF-1 hastaları beyin sapı gliomu gelişmesi 
açısından risk altındadır.

Beyin sapı gliomalarının çoğu astrositik tümörlerdir 
ve genellikle tektuma yerleşiktirler. Prognozları iyidir. 
DIPG’ların patolojisi ise çoğunlukla anaplastik astrosito-
madır (WHO Grade 3), ancak diffüz astrositoma (Grade 
2) veya glioblastoma (Grade 4) olabilir (46,47).

DIPG’nın yaklaşık %4’ünde tanı 3 yaş altında konu-
lur. Bunlarda 2 yıllık yaşam oranı %28 iken 3-10 yaş arası 
%8 ve 10 yaş üstü çocuklarda %14 olarak bulunmuştur. 
Bu durum farklı yaş gruplarında tümörün biyolojik ka-
rakterinin farklı olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır 
(48,49). NF 1 hastalarında prognoz diğerlerine nazaran 
daha iyidir. Semptom süresinin uzun olması iyi prognoz 
ile ilişkilidir. Semptom süresi 6 aydan kısa olan hasta-
larda 2 yıllık yaşam süresi %7 iken, 24 ay ve daha uzun 
olanlarda %29 olarak bulunmuştur (47).

Yeni Tanı Almış DIPG’da Tedavi

Mortalite odaklı nonrandomize ve ardışık olmayan 
çalışmalarda yeni tanı almış DIPG hastalarının tedavi-
sinde etkisi ispatlanmış tek yöntem radyoterapidir (50-
54). Radyoterapiye (RT) eklenen kemoterapinin (KT) 
veya immünoterapinin tedavide etkili olmadığı vurgu-
lanmıştır (55). RT’de 54-60 Gy radyasyon lokal olarak 
verilir. Hastaların %90’ı RT’ye rağmen 18 ay içerisinde 
ölür (56). Yüksek doz RT yaşam süresini uzatmak açı-
sından etkili değildir. RT’nin terapötik etkisini artırmak 
için değişik radyosensitizatörler kullanan çalışmalar ya-
pılmış ancak belirgin etkisi gösterilememiştir (57,58).

oranı ise %40 olarak bildirilmiştir (32). Mortalite bazlı 
nonrandomize kontrollü çalışmalarda multi ajan kemo-
terapi ve radyoterapi alan hastalarda semptomsuz sağ ka-
lım %13 iken, total rezeksiyon yapılanlarda bu oran %48 
olarak bulunmuştur (33).

2. Radyoterapi

Radyoterapi tümör lojuna rutin olarak uygulanmak-
tadır. Buna rağmen sağ kalım oranları düşüktür. Ardı-
şık olmayan mortalite bazlı çalışmalarda primeri spinal 
kord tümörü olan veya orta hat talamik yüksek derece-
li kitlelerde sağ kalım kötü olduğu ve tedaviye mutlaka 
radyoterapi eklenmesi gerektiği belirtilmiştir (34-37).

3. Kemoterapi

Yapılan bir çalışmada radyoterapi ile birlikte ke-
moterapi alan glioblastomalı hastalardaki yaşam süresi 
sadece radyoterapi alanlara göre daha iyi bulunmuştur 
(38). Aynı zamanda subtotal rezeksiyon yapılan ve O-6 
metilguanin DNA metil transferaz overekspresyonuna 
sahip glioblastomalı hastalarda Lomustine ek olarak Te-
mozolamide verilmesinin çıkış skorlarını iyileştirdiği bir 
çalışmada gösterilmiştir (39). Başka bir çalışmada izosit-
rat dehidrogenaz (IDH) 1 mutasyonu olanlarda 1 yıllık 
survey %100 iken, IDH 1 wild tipte bu oran %80 olarak 
bulunmuştur (40). Tüm bu bulgular tümörün moleküler 
yapısının önemine dikkat çekmiştir. İleri yaş çocuklarda 
kemoterapi radyoterapi ihtiyacını ortadan kaldırabilir 
veya kullanım zamanını geciktirebilir (41,42).

Yüksek Evreli Astrositomalarda Tedavi

Yüksek evreli astrositomalı çocuklarda rekürrens ge-
nelde üç yılın sonunda olur. Daha çok primer tümör sa-
hasında veya bazen başka bir santral sinir sistemi alanın-
da görülebilir. Sistemik yayılım nadirdir. Nüksün teyidi 
için biyopsi veya cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi kök 
hücre transplantasyonuyla birlikte kemoterapi, hedefe 
yönelik tedaviler nüks hastalarda kullanılabilir.

Cerrahi tedavinin gerekliliği ilk tümör tipi, ilk teda-
vi ile nüks arasında geçen süre, nüksün yeri, taze tümör 
dokusuna olan gereksinim göz önüne alınarak değerlen-
dirilmelidir. İlk tedaviden fayda görmeyen hastalar ikin-
ci tedaviden fayda görebilir. Ardışık olmayan mortalite 
bazlı çalışmalarda özellikli hastalarda kemik iliği ablas-
yonu sağlayacak yüksek doz kemoterapinin kök hücre 
nakli ile birlikte verilmesinin rekürrens tedavisinde etkili 
olduğu belirtilmiştir (43,44).

Çocukluk Çağı Beyin Sapı Kitleleri

Beyin sapı kitlelerini de içeren primer beyin tümör-
leri çocukluk çağının sık görülen solid tümörleridir. İm-
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Tümörün beyin sapındaki yayılımı, tanı konulma 
yaşı, cerrahi sonrası kalan rezidü doku miktarı, tümör 
histopatolojisi, tümör hücrelerinin moleküler yapısı sağ 
kalımı etkiler. 3 yaş üstü, tümör dokusu total veya totale 
yakın rezeke edilen ve metastatik lezyonu olmayan has-
talar ortalama risk grubunda değerlendirilirken; 3 yaşın-
dan büyük, cerrahi rezeksiyon sonrası 1.5 cm2 ve altında 
lezyonu kalan, metastatik lezyonu olan hastalar yüksek 
risk grubunda değerlendirilmektedir.

Yeni Tanı Almış, 3 Yaş Üzeri, Ortalama Risk 
Taşıyan Medulloblastomalarda Tedavi

1. Cerrahi: Tümörün total ya da totale yakın çıkarılma-
sı optimal kabul edilir.

2. Radyoterapi: Genellikle cerrahi sonrası tek başına 
veya KT ile birlikte verilir. Toplam mortalite bazlı 
randomize çift kör çalışmalarda cerrahi sonrası ilk 
4-6 hafta içerisinde verilen RT’nin yaşam süresini 
uzatmada en etkili yöntem olduğu söylenmiştir (64-
66). Ortalama RT dozu 54,55 Gy’dir. Yaygın olmayan 
lezyonlarda tek başına RT ile 5 yıllık semptomsuz 
yaşam süresi %50-65 oranındadır (67,68). Hastalı-
ğın kontrolü için minimal doz RT’nin spinal bölgeye 
uygulanması konusunda kesinlik yoktur. Bazı yayın-
larda KT olmadan düşük doz spinal RT verilmesinin 
leptomeningeal relaps insidansını artırdığı bildiril-
miştir (69).

3. Kemoterapi: KT’nin RT ile birlikte veya RT kesil-
dikten sonra verilmesinin orta düzeyde riskli medul-
loblastom hastalarında sağkalım üzerinde iyileştiri-
ci etkisi olduğu prospektif randomize çalışmalarda 
gösterilmiştir (65,65,66,70). Düşük doz RT’nin KT 
ile verilemesinin uzun dönem nörokognitif sekelleri 
azaltabileceği çalışmalarda belirtilmiştir (66,71). Me-
dulloblastoma KT’ye sensitif olsa da RT öncesi KT 
verilmesinin sağ kalımı iyileştirici etkisi gösterileme-
mekle birlikte bazı yayınlarda bu oranları kötüleştir-
diği gösterilmiştir (65,67).

Yüksek Riskli 3 Yaş Üzeri Medulloblastomalı 
Çocukların Tedavisi

Yüksek risk sahibi 3 yaş üzeri hastalardan, yeni tanı 
almış, subtotal rezeksiyon yapılmış veya metastatik lez-
yonu olanlarda tedavi modalitesi aynıdır.

1. Cerrahi Tedavi: Gerekli durumlarda gross total re-
zeksiyon en uygun yöntem olarak kabul edilir.

2. Adjuvan RT, KT: RT’de standart doz 36 Gy’dir. Orta 
düzeyde risk grubu olan çocuklarda KT’de yaygın 
olarak Cisplatin, Lomustine, Siklofosfamid, Etoposi-
de, Vinkristine kullanılmaktadır.

Yeni Tanı Almış Fokal Beyin Sapı Kitlesinde Tedavi

1. Cerrahi Tedavi: Maksimum rezeksiyon hedeflenme-
lidir. Rezidü kalan hastalara RT, KT önerilebilir.

2. Takip: Küçük tektal lezyonlar nörolojik defisit oluş-
turmuyorsa takip edilebilir. NF-1 hastalarında gö-
rülen gliomalar uzun süreli tedavi gerektirmeyebilir 
(59).

3. Rezektabl Olmayan Tümörlerde RT, KT: Seçilmiş 
vakalarda cerrahi yapılmadan KT, RT verilebilir. Ste-
rotaktik olarak verilen Iyot 125’in etkili olduğunu be-
lirten yayınlar vardır (60).

Tekrarlayan DIPG’larda Tedavi

DIPG’larda nüks genelde tedavi başlangıcından 1 yıl 
sonra görülür. Nüks görüldüğünde biyopsi yapılması 
genelde önerilmez. Sadece radyasyon nekrozu yönünde 
şüphe varsa düşünülebilir. Hastaya tekrar RT verilmesi-
nin yaşam üzerinde etkili olduğu yapılan çalışmalarda 
ortaya konulmuştur (61,62). Bunun yanında hastalığın 
ilerleyici ve ölümcül olması nedeni ile hastanın yaşam 
kalitesini maksimum düzeye çıkaracak tedbirler alınma-
lıdır.

Tekrarlayan Fokal Beyin Sapı Kitlelerinde Tedavi

Tedavi seçenekleri nüks zamanı, daha önce uygula-
nan tedaviler, nüksün lokalizasyonuna göre değişmek-
tedir. Hastanın klinik durumu, bası etkisi, tümörün 
başlangıçtaki tipi göz önüne alınarak tekrar cerrahi 
önerilebilir. Sadece RT verilebileceği gibi fokal ekzofitik 
lezyonlarda Karboplatin ve Vincristin’in etkili olduğunu 
belirten yayınlar da vardır (63).

Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Embriyonal 
Tümörleri

Biyolojik olarak heterojen yapıya sahip ve beyin 
omurilik sıvısı (BOS) yolu ile yayılabilen solid kitleler-
dir. Primer santral sinir sistemi (SSS) tümörlerinin %20
-25’ini oluştururlar. Çocukluk yaş grubunun erken dö-
nemlerinde daha sık görülürler. Sıklıkla bulantı, kusma, 
letarji, ataksi, nistagmus ve papilödem ile kendilerini 
belli ederler. Tümörün laterale yerleşmesi durumunda 
hidrosefali görülmez. Bu hastalar daha çok serebellar 
bulgularla başvururlar. Embriyonal tümörler kabaca 
Medulloblastoma, Medulloepitelyoma, Nöroblastoma, 
Ganglionöroblastoma, Atipik Teratoid/Rabdoid tümör-
ler olarak isimlendirilebilir. Pineoblastomalar geleneksel 
olarak embrional tümörlerle birlikte tartışılsa da WHO 
tarafından pineal parankimal tümörler içinde kategorize 
edilmiştir.
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Yeni Tanı Almış Pineoblastomalarda Tedavi

Üç Yaşından Büyük Çocuklar: Tedavi temel olarak 
cerrahi, RT ve KT seçeneklerini içerir.

1. Cerrahi: Tanı ve tedavi için genellikle öncelikle cer-
rahi yöntem tercih edilir. Total veya totale yakın re-
zeksiyon nadirdir. Cerrahi rezeksiyonun derecesinin 
yaşam süresine etkisi bilinmemektedir.

2. Radyoterapi, Kemoterapi: Genellikle cerrahi sonrası 
direkt RT uygulanır. Ancak RT öncesi KT verilmesi-
nin iyi olacağını söyleyen yayınlar vardır. Total doz 
tümör lojuna 54-55.8 Gy’dir. Disseminasyonu önle-
mek için kraniospinal alana 23.4-36 Gy dozlarında 
RT verilebilir. KT rejimi yüksek riskli medulloblasto-
ma hastalarına uygulanan tedavi ile aynıdır. Non dis-
semine vakalarda 5 yıllık yaşam %50’nin üzerindedir 
(83). Dissemine vakalarda bu oran daha kötüdür.

Üç Yaşından Büyük Çocuklar: Hastalarda ilk tanı 
için öncelikle biyopsi önerilir. Tedavinin devamı KT 
ile yapılır. KT’ye ek olarak RT verilip verilmeyeceği ve 
RT’nin etkinliği net değildir. Verilen tüm tedavilere rağ-
men prognoz kötüdür. Yüksek doz kemik iliği baskılayı-
cı KT’nin ardından kök hücre nakli yapılması ile başarı 
sağlandığını belirten yayınlar vardır (82).

Çocukluk Çağı Rekürrens Santral Sinir Sistemi 
Embriyonal Tümörlerin Tedavisi

Embriyonal tümörlerin nüksü nadir görülen bir du-
rum değildir. Sıklıkla ilk tedaviden 36 ay sonra ortaya 
çıkarlar. Yıllar sonra da rekürrens görülebilir. Genellikle 
tümörün başlangıç noktasında rekürrens olmakla birlik-
te farklı alanlarda relaps görülebilir. Ekstranöral alanda 
rekürrens nadirdir ama görülebilir ve sıklıkla tedavide 
sadece RT verilen hastalarda görülür.

Yapılan çalışmalarda tanıda disseminasyon bulguları 
olmayan hastaların 1/3’nün ilk tümör alanında, 1/3’nün 
hem tümör lojunda hem de lojdan uzak alanda, 1/3’nün 
ise tümör alanında nüks olmaksızın uzak alanda rekür-
rens gösterdiği ortaya konulmuştur (68,71).

Nüksün tedavisinde çoğunlukla palyatif kalınır. Kü-
çük çocuklarda daha önce RT almamış olanlarda, uzun 
dönemli kontrol cerrahi ve RT ile sağlanabilir.

1. Cerrahi: Hasta değerlendirilirken gerçek nüks, rad-
yasyon nekrozu ayrımını yapmak için cerrahi veya 
biyopsiye gereksinim olabilir. Cerrahi müdahale ih-
tiyacı ilk tümör tipi, ilk müdahale ile lezyonun tekrar 
ortaya çıkması arasındaki süre klinik bulgular göz 
önüne alınarak ortaya konulmalıdır.

Üç Yaş ve Daha Küçük Çocuklarda Tedavi

Mortalite bazlı non randomize çalışmalarda medul-
loblastomalı küçük çocuklarda hastalıktan bağımsız 5 
yıllık yaşam süresi oranının %30-70 arasında olduğu ve 
hastaların çoğunun gross total rezeksiyon yapılan, yayı-
lımı olmayan, yapısında desmoplazi içeren hastalardan 
oluştuğu gösterilmiştir (72, 73, 74). 3 yaşından küçük 
çocuklarda RT verilmesinden kaçınılmıştır. Bunun so-
nuçları değişken olmuştur.

Üç Yaş ve Daha Küçük Yeni Tanı Almış 
Medulloblastomalı Hastalarda Tedavi

1. Cerrahi: Eğer mümkünse total rezeksiyon yapılması 
önerilir. Total rezeksiyon histolojik yapı ile ilişkilidir. 
Desmoplastik medulloblastoma, klasik olana göre 
daha rahat rezeke edilir.

2. Kemoterapi: Siklofosfamid, Etoposide, Cisplatine, 
Vincristine, yüksek doz intratekal veya intraventrikü-
ler Metotreksat kullanılmaktadır. Mortalite bazlı non 
randomize pek çok çalışmada desmoplastik varyan-
tın klasik medulloblastoma göre daha iyi prognozlu 
olduğu ortaya konulmuştur (75, 76, 77). Başka bir 
tedavi ise kemik iliğini baskılayıcı KT ile birlikte kök 
hücre nakli yapılmasıdır (74, 78).

Yeni Tanı Almış Medulloblastoma Dışı 
Embriyonal Tümörlerde Tedavi

Üç Yaşından Büyük Çocuklarda Tedavi 

1. Cerrahi: Agresif cerrahi ilk hedef olmalıdır. Mortali-
te bazlı nonrandomize kontrollü klinik çalışmalarda 
total rezeksiyonun sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiş-
tir (79). Medullablastoma dışı embrional tümörler 
total rezeke edilebilir. Vaka serilerinde total rezeksi-
yon oranı %50-60 olarak bildirilmiştir (80).

2. Radyoterapi, Kemoterapi: Medulloblastomalı hasta-
larda olduğu gibi RT tüm nöroaksis boyunca verilebi-
leceği gibi lokal uygulamalar da olabilir. Her ikisinin 
de birbirine üstünlüğü ortaya konulmamıştır. RT ile 
birlikte ve sonrasında verilen KT rejimleri medullob-
lastoma hastaları ile aynıdır. Non randomize klinik 
çalışmalarda 3-5 yıllık yaşam oranı %25-50 olarak 
bulunmuştur (79,81).

Üç Yaşından Küçük Çocuklarda Tedavi

Tedavide bu yaş grubunda medulloblastoma hasta-
larına uygulanan yöntemler geçerlidir. Non randomize 
bazlı klinik çalışmalarda KT’nin tek başına verilmesi du-
rumunda 5 yıllık yaşam süresi %0-50 olduğu belirtilmiş-
tir (82). KT’ye ek olarak RT’nin kullanımı başarı oranını 
artırır ancak nörolojik gelişmeyi kötü etkiler.
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reklidir, SMARCB1 protein ekspresyon kaybı için im-
mün boyama kullanılmalıdır.

Germline mutasyon, 2 yaşından küçük hasta, me-
tastaz saptanması, subtotal rezeksiyon kötü prognozla 
ilişkilidir. AT/RBT hastaların sonuçları hakkında yayın-
lanmış veriler çok azdır. Yapılan bir çalışmada gross total 
rezeksiyon yapılanlarda, subtotal yapılanlara göre yaşam 
süresi daha iyi bulunmuştur. Ancak RT’nin tedavi üze-
rindeki etkisi açık değildir (95). 3 yaş ve üzeri olan ço-
cuklarda operasyon sonrası KT, RT verilenlerde sürenin 
daha uzun olduğu ve leptomeningeal yayılımın infant 
yaşlarda daha fazla görüldüğü belirtilmiştir (96). Başka 
bir çalışmada cerrahi sonrası RT ve intratekal KT verilen 
hastalarda 2 yıllık progresyonsuz süre oranı %53, toplam 
2 yıllık oran %70 olarak bulunmuştur (97).

Yeni Tanı Almış Santral Sinir Sistemi Atipik 
Teratoid ve Rabdoid Tümörlerinde Tedavi

Yeni tanı almış hastalarda standart bir tedavi yoktur. 
Tümörün agresifliği göz önüne alındığında hastalara 
multimodal tedavi verilmesi uygundur ancak hastaların 
yaşının küçük olması RT’nin kullanımını kısıtlar. 

Cerrahi sırasında total rezeksiyon ilk amaç olmalıdır. 
Ancak tümörün invaziv olması çoğunlukla bunu önler. 
KT 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılan başlıca teda-
vidir. Hastalarda tek başına standart KT kullanılmasının 
yaşam oranını kötüleştirdiği gösterilmiştir (92). Multi 
ajan KT kullanılan 3 yaşından küçük çocuklarda 2 yıllık 
semptomsuz yaşam süresi oranı %14 olarak saptanmıştır 
(98). Çeşitli yüksek doz KT kombinasyonlarının kulla-
nıldığı yoğun rejimler, intratekal KT, RT’nin bazı has-
talarda sağ kalımı uzattığı gösterilmiştir (99,100,101). 
Seçilmiş 15 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada Head 
Start III KT protokolü uygulanan 2 hastanın 47 aydan 
uzun sağkalıma sahip olduğu vurgulanmıştır (102). Yeni 
tanı almış SSS AT/RBT ile ilgili çok merkezli prospektif 
bir çalışmada multimodal tedavi 5 faza ayrılmıştır. Pre-
irridasyon, kemoradyasyon, konsolidasyon, koruma ve 
sürdürme tedavisi. İntratekal tedavi lomber ve ventrikü-
ler olarak verilebilir. Radyasyon dozu fokal 54 Gy veya 
kraniospinal 36 Gy olarak (hastaların yaşı ve hastalığın 
yayılım düzeyine göre) planlanmıştır. Gross total rezek-
siyon yapılan ve metastaz olmayan hastalarda 2 yıllık 
semptomsuz sağ kalım oranı %53, 2 yıllık tüm olgularda 
sağ kalım %70 oranında bulunmuştur (103).

Rekürrent Santral Sinir Sistemi Atipik Teratoid ve 
Rabdoid Tümörlerinde Tedavi

Tekrarlayan AT/RBT hastalarda standart bir tedavi 
yoktur. Erişkinlerde kullanılan EZH2 inhibitörü “Taze-
metostat”ın çocuklardaki etkinliği klinik değerlendirme 
altındadır.

2. Radyoterapi: İlk tanıdan sonra RT ve KT alan has-
talar nüks ettiğinde RT ve KT almak için aday olabi-
lirler. Verilecek RT sterotaktik, kraniospinal ve fokal 
olabilir.

3. Kemoterapi: Mortalite bazlı non randomize kontrol-
lü çalışmalarda rekürren santral sinir sistemi emb-
rional tümörlerin KT’ye (Siklofosfamid, Cisplatin, 
Carboplatin, Lomustine, Etoposide, Topotecan, Te-
mozolamide) duyarlı olduğu gösterilmiştir (84-87). 
Hastaların %30-50’si tedaviye yanıt verir. Ancak uzun 
dönem kontrol nadirdir. Tanı konulduktan sonra sa-
dece KT ile tedavi edilen infant ve küçük çocuk has-
taların lokal rekürrenslerinde KT’ye RT eklenmesi 
uzun dönem kontrol sağlayabilir. Bu sonuçlar nüks 
kısmın komplet rezeksiyonu yapılan hastalarda daha 
çok sağlanır (88,89).

Mortalite bazlı nonrandomize ardışık olan ve ol-
mayan çalışmalarda kök hücre nakli ile birlikte verilen 
yüksek doz KT’nin hastaların %50-75’inde etkili olduğu 
ancak uzun süreli etkinliğin ancak hastaların %30’unda 
görüldüğü söylenmiştir (90,91).

Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Atipik 
Teratoid ve Rabdoid Tümörlerinde Tedavi

SSS atipik Teratoid/Rabdoid tümörler (AT/RBT) 
nadirdir. 3 yaş ve daha küçük çocuklarda sık görülmek-
le birlikte daha ileri yaş genç hastalarda da görülebilir. 
Yaklaşık yarısı posterior fossada görülür. Tanı için MR 
görüntüleme ve BOS örneklemesi yeterlidir. Tedavide 
cerrahi RT, KT seçenekleri mevcuttur.

Tümörün insidansı için farklı görüşler vardır. İki Ku-
zey Amerika çalışmasında 3 yaş ve daha küçük çocuk-
larda görülme sıklığı yaklaşık %10 olarak bulunmuştur 
(92). Başka bir çalışmada 3 yaş ve daha küçük hastalarda 
primitif veya embriyonal tümörlerin yaklaşık %26’sını 
oluşturduğu söylenmiştir (93). Başka bir çalışmada ise 
pik insidansının ilk 2 yaş olduğu ve yeni tanı almış ma-
lign beyin tümörlerinin %6,1’ini oluşturduğu söylenmiş-
tir (94).

Tümör genelde köşe veya kısmen daha orta hatta ya-
kın yerleşimlidir. Kranial sinir tutulumları görülebilir. 
Hastalarda bulguların ortaya çıkması hızlıdır. Sabah baş 
ağrısı, kusma, letarji, kafa çapında artma, ataksi, motor 
becerilerin gerilemesi gibi bulgularla başvurabilirler. 
Hastaların %20’sinde disseminasyon ve aynı zamanda 
multifokal tümör odakları (böbrek) görülebilir.

Tanısında MR ve BOS tetkikleri kullanılır. Abdomi-
nal USG multifokal odaklar için yapılmalıdır. Tanı için 
sadece diagnostik tetkikler yeterli değildir. Cerrahi ge-



345

Pediatrik Beyin Cerrahisi Rehberleri
Çocukluk Çağı Beyin ve Spinal Kord Tümörleri 

kalımı iyileştirdiğine dair bulgular olsa da kullanıla-
bilirliği azdır (108,109). Uluslararası bir çalışma gru-
bu küçük çocuklarda sadece KT içeren bir tedavi de-
nemişler, bu tedaviyi alan hastaların %50’sinde relaps 
görülmüş ve hastalara RT verilmesi ihtiyacı doğmuş-
tur (110). Bu değerlendirmenin sonrasında yapılan 
mortalite bazlı non randomize kontrollü çalışmalar 
elde edilen verileri desteklemiştir (111,112). 

Bifokal lezyonlarda optimal tedavi kesin değildir. Ya-
pılan bir meta-analiz çalışmasında sadece kraniospinal 
RT ile progresyon olmadan iyi sonuçlar elde edildiği ve 
KT’ye ek olarak lokal RT’nin de iyi sonuçlar verdiği söy-
lenmiştir. 

Yeni Tanı Almış Santral Sinir Sistemi 
Teratomlarında Tedavi

Tedavide cerrahi, RT, KT, stereotaktik radyocerrahi 
kullanılacak yöntemlerdir. İlk tedavi cerrahidir ve hedef 
maksimal düzeyde rezeksiyondur. Subtotal rezeksiyon 
yapılan hastalarda KT ve RT’nin ve stereotaktik radyo-
cerrahinin etkinliği tartışmalıdır (113,114).

Yeni Tanı Almış Non Germinatöz Germ Hücreli 
Tümörlerde Tedavi

Non germinatöz germ hücreli tümörler (NGGHT) 
radyosensitiftir. Ancak standart kraniospinal ışınlama-
nın ardından sağ kalım %20-45 arasındadır. Tümör nük-
sü ilk 18 ay içinde ortaya çıkar.

1. Kemoterapiyi Takiben Radyoterapi: KT’de Karbop-
latin, Etoposide, Bleomisin, Vinblastine kullanılır. 
KT sonrası RT verilmesi sağ kalımı uzatır, ancak doz, 
zamanlama, optimal RT alanı konuları tartışmalıdır. 
Bazı araştırmacılar disseminasyon göstermeyen has-
talarda kraniospinal RT dozundan daha az doz veril-
mesini önermişlerdir (115,116). Çocuk onkoloji grup 
çalışmasında NGGHT’lü hastalarda Karboplatine/
Etoposide, Ifosfamide /Etoposide kombinasyonları 6 
kür uygulanmış ve arkasından 54 Gy tümör yatağına 
ve beraberinde 36 Gy kraniospinal alana RT veril-
miştir. Tedavi alan hastaların %87’si tedaviye kısmen 
veya tamamen yanıt vermiş, hastaların 5 yıllık semp-

Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Germ Hücreli 
Tümörü 

Primer SSS Germ Hücreli Tümör (GHT) heteroge-
nöz bir grup olup Asya kökenlilerde, 10-19 yaş grubun-
da kadınlarda ve pineal bölgede daha sık görülür. Primer 
beyin tümörleri içinde %4 oranındadır. GHT klinikopa-
tolojik, laboratuvar bulgularına göre germinatöz ve non 
germinatöz olmak üzere 2 gruba ayrılırlar (104). Bunun 
dışında Japonlar tarafından iyi prognozlu (germinoma), 
orta prognozlu (teratoma), kötü prognozlu (yolk sak tü-
mörü, embrional karsinoma) olarak sınıflandırılmıştır 
(104).

Klinik bulgular yerleşim yerine göre değişir. Supra-
sellar yerleşimli tümörler diabet insipitus, görme bozuk-
lukları, hidrosefali; pineal bölge tümörleri diplopi, baş 
ağrısı, kusma, parinaud sendrom bulguları ile başvurabi-
lir. Bunun dışında enürezis, psikiatrik semptomlar, ano-
reksia gibi non spesifik bulgular olabilir.

Tanıda kranial MR, BOS Alfa Fetoprotein (AFP), 
BOS beta Human Koryonik Gonodotropin (beta HCG), 
hormonal tetkikler, görme alan muayenesi yapılmalıdır. 
Tümör tanısı için genelde biyopsi gerekir. Aynı zamanda 
tedavi protokolünü değiştirecek evrelemenin olması için 
de biyopsi gereklidir.

Yeni Tanı Almış Santral Sinir Sistemi 
Germinomalarında Tedavi

1. Radyoterapi: Germinomlar yüksek oranda radyo-
sensitif tümörlerdir. Kraniospinal ışınlama dozu 24-
36 Gy, lokal tümör dozu 40-50 Gy’dir. Total morta-
lite bazlı nonrandomize çalışmalarda 5 yıllık toplam 
yaşam süresi %90 olarak bulunmuştur (105,106). 
RT’nin yan etkilerinden kurtulmak için dozu azaltma 
yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Lokalize germi-
nomalarda tümörün relapsı ile ilgili kraniospinal ir-
ridasyon ile volümü azaltılmış RT karşılaştırıldığında 
kraniospinal RT’nin lokalize germinomalarda ihmal 
edilebileceği ortaya çıkmıştır (107).

2. Kemoterapi: Kemoterapi RT’nin toksik etkilerini 
azaltmak için ortaya atılmıştır. Pek çok yayında sağ 

Tümör tipi Beta HCG AFP
Germinoma Normal veya hafif artmış Negatif
Embrional karsinoma Artmış Artmış
Yolk sac tümör Negatif Artmış
Koryokarsinom Artmış Negatif
Teratoma Negatif Artışı tanısal değildir

AFP: Alfa FetoProtein, HCG: Human Koryonik gonadotropin
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Radyoterapi ile veya Radyoterapi Olmaksızın 
Komplet Rezeksiyon

Ardışık ve ardışık olmayan mortalite ve sağ kalım 
bazlı çalışmalarda görülebilen tümör dokusunun total 
çıkarılamasının uzun dönem hastalık kontrolü sağlaya-
bileceği belirtilmiştir (122,123,124). Gross total rezeksi-
yon teknik olarak zordur. Çünkü tümör dokusu karotid 
arter, optik kiazma ve hipotalamusu sardığı için rezek-
siyon yapılamaz. Cerrahi için transsfenoidal yol veya 
pterional yaklaşım tercih edilebilir. Küçük olan tümör-
lerde transsfenoidal yaklaşım kullanılabilir. Transkranial 
yaklaşımlarda tümör dokusu karotis arter, optik sinir, 
hipotalamusa yapışık olduğu için gross total rezeksiyon-
da postoperatif dönemde farklı komplikasyonlarla kar-
şılaşılabilir. Ardışık olmayan vaka serilerinde subtotal 
rezeksiyon yapılan hastalarda verilen RT nin erken prog-
resyonu önlediği bildirilmiştir (125).

Radyoterapi ile Birlikte Subtotal Rezeksiyon

Komplikasyonlardan kaçınmak adına subtotal rezek-
siyon yapılan hastalarda erken dönemde RT yapılması 
önerilmektedir. Ardışık olan ve olmayan mortalite ve sağ 
kalım bazlı çalışmalarda cerrahiyi takiben verilen RT ile 
olaysız 5 yıllık sürenin %70-90, 10 yıllık tüm sağ kalı-
mın ise %90 olduğu belirtilmiştir (126-128). Sağ kalım 
bazlı ardışık olmayan 109 hastalık vaka serisinde RT ile 
birlikte subtotal rezeksiyonla sağlanan oranın gross total 
rezeksiyon yapılan hastalarla benzer olduğu ve subtotal 
rezeksiyon yapılıp RT almayan hastalarda sağ kalım sü-
resinin daha düşük olduğu belirtilmiştir (128). Tümörün 
progresyonu durumunda seçilmiş vakalarda sella içeri-
sindeki küçük lezyonlarda stereotaktik radyocerrahi kul-
lanılabilir (129).

Radyoterapi ile Birlikte veya Radyoterapi 
Olmaksızın Kist Drenajı

Hastalarda stereotaktik olarak veya açık cerrahi ile 
kist içerisine kateter konularak kist aralıklı olarak boşal-
tılabilir. Bu iki avantaj sağlar. Birincisi kist boşaltılarak 
bası etkisi ortadan kaldırılıp, RT verilmesi için zaman 
kazanılır ve intrakistik kemoterapi ajanları verilebilir. 
İkincisi kisti boşaltıp semptomları azaltarak rezeksiyon 
için daha rahat bir ortam sağlanır (130).

İntrakistik İnterferon Alfa, primer kistik lezyonlarda 
diğer alternatif tedavileri geciktirmek için farklı bir yön-
tem olabilir.

Rekürren Çocukluk Çağı 
Kraniofarengiomalarında Tedavi

Rekürrent tümörler ortalama %35 oranında görülür. 
Tedavide cerrahi, radyoterapi, intrakaviter fosfat 32, alfa 

tomsuz yaşam oranı %85 ve 5 yıllık tüm yaşam oranı 
%93 olarak belirtilmiştir (117). Avrupa çalışmasında 
yayılım göstermeyen hastalara 4 kür Cisplatine/Eto-
poside/Ifosfamide tedavisi sonrası 54 Gy RT verilmiş, 
hastaların 5 yıllık semptomsuz sağ kalım oranı %72, 
5 yıllık toplam sağ kalım ise %82 olarak belirtilmiştir 
(118).

2. Cerrahi: Nadiren de olsa hastaların tümör belirteçle-
ri normale dönse de radyografik olarak tümörde kü-
çülme gözlenmeyebilir. Bu durum büyüyen teratom 
olarak adlandırılır. Bu hastalarda kitle etkisini orta-
dan kaldırmak ve histolojik tanı sağlamak için cerra-
hi gerekir. Ayrıca ikinci cerrahi fibrozis veya tümör 
nüksünün ayrımını yapmakta güçlük çekilirse gerekli 
olabilir.

Tekrarlayan Santral Sinir Sistemi Germ Hücreli 
Tümörlerde Tedavi

Nükslerin çoğunluğu tümörün primer yerleşim ye-
rinde olur. %30’luk bir kısımda ise tümör daha uzak bir 
alanda veya leptomeninkslerde nüks eder. Nongermina-
töz germ hücreli tümörlerin nüksünde sonuç genellik-
le kötüdür. Kemoterapi, daha önce tedavi edilen hasta-
lar sadece tekrar KT, arkasından RT uygulanmasından 
fayda görürler (119,120). Öncesinde RT alan hastalarda 
kemik iliği baskılayıcı KT ile birlikte kök hücre nakli kul-
lanılabilir (121). Ancak küçük bir hasta grubunda etkili 
olur ve sistemik nongerminatöz germ hücreli tümör ge-
liştirme potansiyeline sahiptir (120).

Çocukluk Çağı Kraniofarengioma Tedavisi

Çocukluk çağının nadir görülen primer beyin tümö-
rüdür. Tüm intrakranial tümörler içinde %6 oranında 
görülür. Konjenital orijinli olduğu ve rathe kleft kisti 
artıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Genelde 
suprasellar yerleşimlidir. Tanısında beyin MR ve BT kul-
lanılabilir. Tomografide kalsifikasyonların görülmesi di-
agnostiktir. Tedavi sonrası uzun dönem semptomsuz ya-
şam oranı %65, 5-10 yıllık toplam yaşam oranı %90’dır. 
Histolojik olarak adamantimatöz ve papiller tipleri 
vardır. Adamantimatöz tip daha çok çocuklarda görü-
lür. Kalsifiye epitelyal doku adacıklarından oluşan solid 
komponent ve koyu yağlı bir kistik komponenti vardır. 
Papiller olanlara göre lokal nüks oranları daha sıktır. Pa-
piller tip daha çok erişkinlerde görülür.

Yeni Tanı Almış Kraniofarengiomalarda Tedavi

Yeni tanı almış kraniofarengiomalarda tedavi konu-
sunda ortak bir konsensus yoktur. Tümörün lokalizasyo-
nu, boyutu, uzanımı göz önüne alınarak tedavi bireysel-
leştirilebilir. 
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Yeni Tanı Almış Çocukluk Çağı Miksopapiller 
Ependimoma Tedavi

Miksopapiller ependimoma SSS’ne yayılma eğilimi-
ne sahiptir. Bu nedenle tanı aldığında tüm spinal aksın 
mutlaka görüntülenmesi gerekir. Hastanın tanısı konul-
duğunda tedavide esas olan tek başına cerrahi veya cer-
rahi+RT’dir. Sağ kalım bazlı ardışık olmayan vaka serile-
rinde disseminasyon bulgusu olan hastalarda ve komplet 
rezeksiyonun yapılamadığı hastalarda RT verilmesi öne-
rilmiştir (136-138).

Yeni Tanı Almış Çocukluk Çağı Ependimoma, 
Anaplastik Ependimoma, RELA Füzyon Pozitif 
Ependimoma

1. Cerrahi

Tüm hastalara cerrahi uygulanır. Cerrahi uygulanan 
hastalarda yapılacak olan devam tedavisinde ne yapıla-
cağı çıkarılan tümörün miktarına ve tümörün dissemine 
olup olmamasına bağlıdır. Ardışık olan sağ kalım bazlı 
vaka serilerinde olabilecek maksimum seviyede yapılan 
rezeksiyonun yaşam süresini iyi yönde etkilediği belir-
tilmiştir (139-142). Operasyon sonrası kranial MR ile 
rezeksiyon miktarı belirlenmelidir. Preoperatif dönem-
de yapılan BOS sitolojisi ile disseminasyon olup olma-
dığı saptanmalıdır. Rezidü tümörü kalmayan hastalarda 
RT’ye rağmen relaps riski %20-40 arasındadır. Bazı vaka 
serilerinde anaplastik olmayan astrositomalarda ve int-
radural spinal kord ependimomalarında total rezeksiyo-
nun tek başına yeterli olduğu bildirilmiştir (143,144).

2. Destekleyici Tedavi

A) Rezidü Olmayan ve BOS Disseminasyonu 
Saptanmayan Hastalarda Tedavi

İ) Radyoterapi: Radyoterapi 3 yaşından daha büyük ço-
cuklarda 54-54.9 Gy dozunda tümör sahasına verilir. 
Çünkü tümör genelde lokal olarak başlangıç nokta-
sından nükseder. Daha ileri merkezlerde konformal 
radyasyon terapi veya partikül radyasyon terapi veri-
lebilir. Bir çalışmada 1-21 yaş arası 74 hastaya cerrahi 
sonrası konformal radyoterapi uygulanmış ve 3 yıllık 
nüks olmadan sağ kalım %77,6 olarak bulunmuştur 
(145). Başka bir seride 107 hastaya konformal radyo-
terapi uygulanmış ve 7 yıllık nüks olmadan bu oran 
%77 olarak bulunmuştur (140). Proton radyoterapi-
de amaç olabildiğince normal nöroendokrin dokuyu 
korumaktır. Yapılan 2 çalışmada 3 yıllık lokal kontrol 
%83-85, toplam sağ kalım %90-95 olarak bulunmuş-
tur (146,147).

İİ) Kemoterapi: Kemoterapinin tedavide etkinliği göste-
rilememiştir (148). Komplet rezeke edilen hastalarda 
standart tedavi içerisinde yoktur.

interferon, sistemik interferon tedavileri kullanılabilir. 
Tedavinin ne şekilde olacağını daha çok ilk tedavide ne 
yapıldığı belirler. İkinci operasyonda total rezeksiyon 
şansı daha azdır ve hastalık kontrolü daha zordur (131). 
Daha önceden kullanılmadıysa stereotaktik radyo cerra-
hi tedavi seçenekleri içerisinde yer alır. Non randomize, 
ardışık olan ve olmayan mortalite ve sağ kalım bazlı ça-
lışmalarda intrakistik Fosfor 32, Bleomisin, Alfa İnterfe-
ron kullanımının nüks tedavisinde bir alternatif olduğu 
ortaya konulmuştur (132-135). Bu tedavi stratejilerinin 
riski düşüktür ve kistik alanda etkinliği yeterlidir. Ancak 
tümörün solid kısmına etkisi göterilememiştir.

Çocukluk Çağı Ependimomaları

Ependimomalar çocukluk çağı intrakranial tümör-
lerin %9’nu oluşturur. Beyin tümörü histolojik olarak 
sınıflandırılır, fakat tümör lokalizasyonu, yeri, yayılım 
derecesi tedavi ve prognozu etkileyen önemli faktörler-
dir. Ependimomalar ependim hücrelerinden kaynak-
lanır. Ependim hücreleri BOS üretir. Ventrikül duvarı, 
BOS geçiş yolları ve spinal kordun santralinde bulunur-
lar. Çocukluk çağında daha çok 4. ventrikül içinde veya 
çevresinde ortaya çıkan infratentorial tümörlerdir. 2016 
WHO sınıflamasına göre 5 alt gruba ayrılırlar (104).

- Subependimoma (WHO Grade 1)

- Miksopapiller ependimoma (WHO Grade 1)

- Ependimoma (WHO Grade 2)

- Ependimoma, RELA füzyon (+) (WHO Grade 2,3)

- Anaplastik ependimoma (WHO Grade 3) 

Hastaya uygulanacak tedavi belirlenirken ependimo-
mun subtipi, tümörün ne kadar çıkarıldığı, SSS’ne yayılı-
mı, çocuğun yaşı göz önüne alınır. Tümörün %65-75’i 4. 
ventrikül ve çevresine yerleşir. Spinal korda yerleşenler 
daha çok miksopapiller formdadır.

Hastaların EPN-PFA gen ekspresyonuna sahip olma-
sı, 1q25 geninde kırılma olması, kranial yerleşim, tanı-
nın genç yaşta konulması, anaplastik histoloji, subtotal 
rezeksiyon, düşük doz radyasyon kötü prognoz kriterle-
ridir.

Yeni Tanı Almış Çocukluk Çağı Subependimoma 
Tedavi

Subependimomalar çocuklarda nadir görülür ve te-
davideki tecrübeler daha çok erişkin hastalardaki dene-
yimlere bağlıdır. Hastalarda ilk tespit edildiklerinde total 
olarak çıkarılması küratiftir. Nadiren tespit edildiklerin-
de gözlemlenebilirler. Sıklıkla hidrosefaliye neden olur-
lar ve şant takılması gerekir.
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Tekrarlayan Çocukluk Çağı Ependimomalarında 
Tedavi

Tedavi edilmiş ependimomalar ilk tedaviden yıllar 
sonra nüks edebilir. 10-15 yaşlarında nüksler bildirilmiş-
tir. Genelde nüks primer tümör sahasından olur. Dis-
semine yayılım nadirdir. Nüks olması durumunda tüm 
spinal alan mutlaka taranmalıdır. 

1. Cerrahi: Tümörün nüksü durumunda tümörün uza-
nımı ve tekrar ortaya çıkışı için geçen zaman göz 
önüne alınarak cerrahi yapılabilir. Bazı hastalarda 
cerrahi RT’ye alternatif olarak kullanılır.

2. Radyoterapi ve/veya Kemoterapi: Işın tedavisi ola-
rak stereotaktik radyo cerrahi, module foton terapi, 
proton terapi kullanılabilir. Anti kanser ajan olarak 
Siklofosfamide, Cisplatin, Karboplatin, Lomustine ve 
Etoposide kullanılabilir. Tüm tedavi rejimlerine rağ-
men prognoz kötüdür.
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Parkinson Hastalığı (PH) hastalarında motor semp-
tomların ve levodopa ile indüklenen diskinezilerin te-
davisinde bilateral derin beyin stimülasyonunun (DBS) 
etkinliği iyi bilinmektedir (1-7). Bugüne kadar, PH’nın 
motor semptomlarının tedavisinde subtalamik nükleus 
(STN) ve globus pallidus internus (GPi) hedef olarak 
önerilmiştir. Bu iki farklı hedef noktanın stimülasyonun 
medikal tedavi ile birlikte kullanımı yalnızca medikal 
tedaviye göre üstün olduğu bilinmektedir. Ancak hedef 
noktalardan hangisinin tek olarak üstün olduğu tartış-
malıdır (6). STN ve GPi stimülasyonun benzer faydalar 
sağlayıp sağlamadığı da bilinmemektedir. Cochrane, 
Medline, Embase ve Pubmed tarama platformları kul-
lanılarak “Deep Brain Stimulation, Parkinson Disease, 
Guideline, Systematic Review” kelimeleri arama moto-
runa girilerek literatür tarandı. Toplam 99 makaleden 
AGREE, GRADE, PRISMA (8) yöntemine göre son 5 
yılda yapılan 1 makale bulundu ve incelendi. Konu ile 
ilgili öneriler Rughani ve ark.’nın 2018 yılında oluştur-
duğu (Rughani A, Schwalb JM, Sidiropoulos C, et al. 
Congress of Neurological Surgeons Systematic Review 
and Evidence-Based Guideline on Subthalamic Nucleus 
and Globus Pallidus Internus Deep Brain Stimulation for 
the Treatment of Patients With Parkinson’s Disease: Exe-
cutive Summary/CNS Guidelines. Neurosurgery 2018; 
82(6): 753-756) rehber temel alınarak hazırlanmıştır. 
Rehberde 7 soru belirlenerek tek tek incelenmiş, öneriler 
hazırlanıp kanıtlar sunulmuştur.

■ MOTOR İYİLEŞMENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

UPDRS-III skorları sıklıkla dopaminerjik ilaç teda-
visi alan hastalarda (“ilaç açık”) veya ilaç kesildiğinde 
(“ilaç kapalı”) motor semptomlarının ciddiyetini de-
ğerlendirmek için kullanılır. DBS implantasyonundan 
sonra, UPDRS-III skoru dopaminerjik ilaçlar (“açık / ka-
palı” ilaçlar) veya DBS (“açık / kapalı” stimülasyonu) ile 
veya bunlar olmadan ölçülebilir. Başlangıçtaki puandaki 
yüzdelik iyileşme, 2 tedavi grubunun karşılaştırılmasını 
sağlamaktadır. 

■ DİSKİNEZİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Diskinezilerdeki azalma hem hasta günlükleri hem 
de klinik gözlem ile ölçüldü. Rahatsız edici diskinezi-
lerin günlük saati hastalar tarafından kaydedildi. Dis-

kinezilerin şiddeti, genellikle CDRS (klinik diskinezi 
derecelendirme ölçeği, 0-28) derecelendirme ölçeği ile 
değerlendirildi. Benzer şekilde, UPDRS’nin 32 ve 33. 
Maddeleri diskinezilerin süresi ve şiddetini değerlendir-
mekte kullanıldı (9).

NSTAPS Çalışma Grubu (10, 11) ve Veteran Affa-
irs (VA) Çalışma Programı 468 (12,13) gibi aynı hasta 
grubunun alt analizleri kullanıldı. Bu gibi durumlarda, 
kanıtın gücü önceki yayından bağımsız olarak değerlen-
dirilmiştir.

Soru 1. Parkinson hastalığının tedavisinde kul-
lanılan motor iyileşme ölçüm endeksleri gözetilerek 
(UPDRS-3); bilateral STN DBS uygulamasının, bila-
teral Globus Pallidus interna (GPi) uyarılmasına göre 
etkinliği daha az, daha çok ya da aynı derecede midir?

Öneri

Bilateral STN DBS uygulaması motor becerileri geliş-
tirmede UPDRS skorlarına göre en az bilateral GPi DBS 
uygulaması kadar etkindir. Motor iyileşme amacıyla her 
iki hedef de tercih edilebilir. (Kanıt düzeyi yüksek, Güç-
lü öneri/I)

Kanıt

Sınıf I kanıt üç çalışma ile sağlanmıştır (11,12,14). 
Büyük bir randomize kontrollü çift kör çalışmada, Ode-
kerken ve ark. (11), ameliyat sonrası 1. yılda STN DBS 
ile tedavi edilen (ilaç kapalı) (stimülasyon açık) hastalar-
da GPi DBS ile tedavi edilenlere göre UPDRS-III skor-
larında anlamlı bir iyileşme olduğunu göstermiştir. Bu 
bulgu 3 yıllık takipten sonra da sürdü (15). Bu çalışma 
aynı zamanda STNve GPi DBS ile tedavi edilen hasta-
ların, (ilaç açık) ve (stimülasyon açık) şekilde değerlen-
dirildiğinde UPDRS-III skorlarında benzer bir iyileşme 
olduğunu göstermiştir. Daha küçük bir Sınıf I çalışmada, 
Anderson ve ark. (14), 1 yılda STN veya GPi DBS alan 
hastalar arasında iyileşme açısından bir fark olmadığını 
göstermiştir (ilaç kapalı- stimülasyon açık, ilaç açık- sti-
mülasyon açık).

VA kooperatif çalışmasında, Follett ve ark. (12) ame-
liyat sonrası 2 yılda STN veya GPi DBS arasında motor 
düzelmede farklılık tespit etmemiştir. Aynı kohortun üç 
yıllık takibi sonucunda bu iki grupta da benzer bir sonuç 
görülmüştür (13). Bu verilerin gücünün sınıflandırılması 
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da azalma yönünde önemli bir eğilim gösterilmemiştir 
(14). Sınıf III bir çalışmada, farkın önemini bildirmeden 
(STN grubunda daha büyük) dopaminerjik ilaç kullanı-
mında bir azalma olduğunu göstermiştir (17). Başka bir 
Sınıf III çalışmada 24 hasta retrospektif incelenmiş ve 6 
ayda ilaç azalmasında anlamlı bir farklılık gösterilme-
miştir (19). Özetle, STN sonrası dopaminerjik ilaçlarda 
GPI DBS’ye göre daha fazla azalma gösteren üç Sınıf I 
çalışma, iki Sınıf II çalışma ve altı Sınıf III çalışmadan 
kanıtlar elde edilmiştir.

Soru 3: PH ile ilişkili diskinezi tedavisinde 2 taraflı 
STN DBS uygulaması, 2 taraflı GPi DBS uygulaması 
kadar etkili midir?

Öneri 

Bilateral STN ve GPi DBS uygulamalarından her ikisi 
de diskinezi tedavisinde etkindir. Diskinezilerin azaltıl-
ması için hedef seçimiyle ilgili genellenebilir bir öneri-
de bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Bununla birlikte, 
dopaminerjik ilacın azaltılması beklenmediğinde ve ‘ilaç 
açık’ diskinezi şiddetinin azaltılması için GPi hedeflen-
melidir. (Güçlü öneri/I).

Kanıt 

Levodopa ile indüklenen diskinezilerin, subtalamik 
stimülasyondan ziyade pallidal stimülasyon ile önemli 
ölçüde azaldığı tek bir çalışmada Sınıf I kanıt mevcut-
tur (11). 12 aylık takipli NSTAPS çalışmasında ilaç te-
davisindeki diskinezilerin pallidal stimülasyon ile bazal 
değerden %57 oranında azaldığını, STN stimülasyonuyla 
%21 oranında azaldığını klinik diskinezi derecelendirme 
ölçeği ile ortaya koymuştur (p=0.01). Bu bulgu, diski-
nezilerin şiddetinin klinik ortamda azaldığını ortaya 
koyarken, her iki tedavi grubunun da benzer özellikler 
gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Pallidal stimülasyonu 
olan hastalar, “açık” fazda, diskinezi olmadan günde 2 
saat, STN stimülasyonu ile ek 2,1 saat bildirmişlerdir 
(p=0.85). NSTAPS çalışmasında GPi grubunda görülen 
iyileşme 3 yıllık takipte devam etmiştir (15).

Sınıf I iki çalışmanın sonuçları, pallidal stimülasyo-
nun ardından diskinezi klinik semptomlarının iyileşmesi 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur 
(12,14). Erken randomize kontrollü bir çalışma pallidal 
stimülasyonun, subtalamik stimülasyona (%62; P =0.27) 
kıyasla bazal diskinezileri %89 oranında iyileştirdiğini 
göstermiştir (14). VA CSP çalışmasında 24 ay sonunda 
GPi stimülasyonu ile diskinezide günde 3,2 saat azalma 
ve STÇ stimülasyonu ile günde 2,6 saat azalma kaydedi-
lirken benzer bulgular 36 ay sonunda da rapor edilmiştir 
(p=0.20) (12). VA çalışmasında gözlenen diskinezilerde 
her iki grupta da 3 yıllık takip sonunda benzer bir iyileş-

zor olduğundan 2 yıllık takip Sınıf I (12) iken 3 yıllık ta-
kip Sınıf II olarak kabul edilmiştir (13). 2 yıllık çalışmada 
(12) hem deneklerin hem de değerlendiricilerin hedefe 
kör olduğunu, 3 yıllık takip çalışmasında ise (13) değer-
lendiricilerin kişisel iletişim kurma ihtimali nedeniyle 
çalışmanın çift kör olamayabileceği düşünülmüştür. 

Sınıf III retrospektif bir çalışmada (n = 13 hasta), 6 
aydaki motor skorlarının STN grubunda (ilaç kapalı, 
stimülasyon açık durumundaki hastalarda) GPi grubu-
na göre anlamlı derecede daha iyi olduğu bulunmuştur 
(9). Ancak bu fark, hastalar ‘ilaç açık / stimülasyon açık’ 
olarak değerlendirildiğinde azalmıştır. Başka bir küçük 
retrospektif Sınıf III çalışmada ‘ilaç kapalı / stimülasyon 
açık’ olan hastalarda benzer bir bulgu elde edilmiştir 
(16). STN grubunda %56,6, GPi grubunda %41,7 ora-
nında düzelme 12 ay sonunda tespit edilmiştir. Yazarlar 
STN stimülasyonunun üstün olduğu sonucuna varmış 
olsalar dahi iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark gösterememişlerdir. Bu bulgular, 6 ila 60 ay ara-
sında takip bildiren STN ve GPi grupları arasında bir 
fark göstermeyen altı Sınıf II ve III çalışmaları ile çeliş-
mektedir (17-22). 

Özetle, iki Sınıf I (12,14), iki Sınıf II (13,17) ve altı 
Sınıf III (16,18-22) çalışmada, çeşitli ilaç tedavilerinde ve 
stimülasyon koşullarında ameliyat sonrası 5 yıla kadar 
motor skor iyileşmelerinde iki hedef arasında bir fark 
bulunamamıştır. Buna karşılık, bir Sınıf I (11) çalışma 
içeren 2 çalışmada, STN stimülasyonunun ‘ilaç kapalı / 
stimülasyon açık’ koşullarında değerlendirildiğinde mo-
tor skorlarda daha fazla iyileşme ile ilişkili olduğu bulun-
muştur. Bu çalışmada STN kohortunda görülen avantaj 3 
yıllık takipte devam etmiştir (15). Bugüne kadar yapılan 
hiçbir çalışmada, ilaç açık / stimülasyon açık durumun-
daki STN veya GPi DBS uygulamasına verilen motor ya-
nıtında bir fark göstermemiştir.

Soru 2: İki taraflı STN DBS uygulaması, dopami-
nerjik ilaçların azaltılmasında bilateral GPi DBS ka-
dar mı, daha az mı yoksa daha etkili midir?

Öneri 

Bilateral STN DBS uygulaması bilateral GPi DBS uy-
gulamasına göre dopaminerjik medikasyonu azaltmada 
daha etkilidir. (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I)

Kanıt 

İki Sınıf I çalışma (11,12), iki Sınıf II çalışması (13,15) 
ve dört Sınıf III çalışmada (18,20-22), STN uyarımını ta-
kiben GPN uyarımı ile karşılaştırıldığında dopaminerjik 
ilaçlarda belirgin bir şekilde azalma gösterdiği saptan-
mıştır. Bir Sınıf I çalışmada STN grubunda ilaç dozların-
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Kanıt 

Nörobilişsel işlev çeşitli piller kullanılarak 5 çalışma-
da değerlendirilmiştir (10-13, 25). Hastaların ve değer-
lendiricilerin stimülasyon noktasını bilmediği 3 farklı 
çalışmadan Sınıf I kanıtlar elde edilmiştir (10-12). STN 
grubunda 12. ay sonunda nörokognitif değerlendirme 
sonucunda %35 düşüş izlenirken, GPi grubunda %27 
düşüş izlenmiştir (11). Daha detaylı bir çalışma da yine 
STN grubunda GPi grubuna göre daha çok nörobilişsel 
bozulma izlenmiştir (10). Bu sonuçlar Follett ve ark. nın 
24 aylık takip sonucu elde ettiği sonuçlar ile paralellik 
göstermektedir (12). Aynı kohort grubunun 36 aylık ta-
kip sonucunda da STN grubunda nörokognitif olarak 
GPi grubuna göre daha fazla bozulma izlenmiştir (13). 

Sınıf III kanıt sağlayan bir çalışmada, GPi stimülasyo-
nu ile tedavi edilen hastalarda STN DBS alanlara kıyas-
la reaksiyon süresinde daha uzun gecikme saptanmıştır 
(25). Özetle, STN DBS uyarılması GPi DBS ile karşılaştı-
rıldığında; nörobilişsel görevlerde daha büyük bir düşüşe 
neden olduğunu gösteren Sınıf I kanıt mevcuttur. 

Soru 6: Bilateral STN DBS uygulamasının duygu 
durum bozukluğu riski, GPi DBS’ e göre daha yüksek, 
düşük veya benzer midir?

Öneri 

Bilateral STN DBS uygulaması bilateral GPi DBS e 
göre daha çok duygudurum bozukluğuna neden olmak-
tadır. DBS uygulanan bir hastada depresyon riski konu-
sunda önemli bir endişe varsa, klinisyen cerrahi hedefle-
ri göz önüne alırken STN uyarımı yerine GPi kullanmayı 
düşünmelidir. (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I)

Kanıt 

VA çalışmasından elde edilen I. Sınıf kanıtlar neti-
cesinde Beck Depresyon ölçeğine göre GPi grubunda 
(%5,8) iyileşme, STN grubunda (%11,6) ise hafif bir kö-
tüleşme saptanmıştır (12). Bu kohort grubunda intihar 
düşüncesi ve intihar davranışları değerlendirildiğinde 
UPDRS-I ölçeğine göre 6., 12. ve 24. ayda gruplar arasın-
da farklılık yoktur (26). 

NSTAPS’ ın 3 yıllık takip çalışması duygudurum, bi-
lişsel ve davranışsal etkilerin bir bileşimi ile ölçüm ya-
parken hedefler arasında fark olmadığını göstermiştir 
(Sınıf II) (15). 

İki sınıf III kanıt bildiren retrospektif çalışma STN 
grubunda ve GPi grubunda duygudurum bozukluğu ol-
duğunu bildirmiştir (22, 25). 

me gözlenmiştir (13). Sekiz sınıf III çalışmada bir DBS 
hedefinin diğerine kıyasla diskinezi şiddetinde azalmada 
önemli bir farklılık göstermediği bulunmuştur (16 -18, 
20-24). 

Özetle, tek bir Sınıf I çalışmada, ilaç tedavisi “açık” 
diskinezilerin pallidal stimülasyonun ardından subta-
lamik stimülasyona göre daha büyük ölçüde azaldığına 
dair kanıtlar sunmaktadır. Kalan iki Sınıf I çalışma, bu 
cerrahi hedefler arasında anlamlı bir fark göstermemiş-
tir.

Soru 4: İki taraflı STN DBS uygulaması, yaşam ka-
litesi ölçekleri iyileştirilmesinde iki taraflı GPi DBS 
kadar etkili midir? 

Öneri 

Bilateral STN ve GPi uyarılmasının her ikisi de yaşam 
kalite ölçütlerinin iyileşmesinde eşit derecede etkilidir. 
(Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri/I)

Kanıt 

Yaşam kalitesinde iyileşme ile ilgili hiçbir çalışmada 
iki hedef arasında anlamlı bir fark gösterilmemiştir. Üç 
çalışmadan elde edilen Sınıf I kanıtlar neticesinde süre 
bazında karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmiştir (11, 12, 
14). Bu argümanları kullanarak yaşam kalitesindeki iyi-
leşme, GPi ve STN grupları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmadan %9 ile %28 arasında değişmek-
tedir. VA çalışmasında değerlendirilen PDQ-39 endeksi 
neticesinde ve başka bir Sınıf II çalışmada da gösterildiği 
gibi, iki cerrahi hedef arasında bir fark olmadığı ortaya 
çıkmıştır (13). Altı Sınıf III çalışmada iki hedef arasında 
fark olmadan DBS’yi takiben yaşam kalitesinde gelişme-
ler olduğu gösterilmiştir (17, 18, 20, 21, 23, 24). 

Soru 5: Bilateral STN DBS uygulaması, bilateral 
GPi DBS’ e göre nörobilişsel işlev üzerinde daha bü-
yük, daha az veya benzer bir etkiye sahip midir?

Öneri 

Bilateral STN DBS uygulaması bilateral GPi DBS’e 
göre daha çok nörobilişsel gerilemeye neden olmaktadır. 
DBS uygulanan bir hastada bilişsel bozulma konusunda 
endişeler varsa, özellikle de işlem hızı ve çalışma hafıza-
sı konusunda kaygılanıyorsa, klinisyen cerrahi hedefleri 
göz önüne alırken STN stimülasyonundan ziyade GPi 
stimülasyonunu kullanmayı düşünmelidir. (Kanıt düze-
yi yüksek, Güçlü öneri/I)
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Yalnızca 1 sınıf I çalışmada STN grubunda GPi gru-
buna göre daha çok duygudurum bozukluğu olduğu bil-
dirilmiştir. 

Soru 7: İki taraflı STN DBS uygulaması, GPi DBS 
ile yan etkileri açısından karşılaştırıldığında daha 
yüksek, düşük veya benzer nitelikte midir? 

Öneri 

Bilateral DBS uygulaması ardından yan etki riskini 
en aza indirgemek için seçilecek hedefler arasında, öneri 
sunacak kadar yeterli kanıt yoktur. (Kanıt Yok)

Kanıt 

Yan etkiler bildirilirken metodoloji ve kategorizasyon 
hakkında geniş bir çeşitlilik sunulmuştur. Bazı çalışma-
larda sistematik anketler varken, bazı çalışmalar da daha 
fazla şiddeti, süresi ve ameliyatla olan ilişkisini kategori-
ze ederken, pek çok çalışmada yan etki bildirilmemiştir 
(11,12,27). Hiçbir çalışma da hedef noktalarla ilgili yan 
etki açısından farklılık yoktur. NSTAPS çalışmasından 
elde edilen üç yıllık takip verilerinde önemli bir bulgu 
elde edilmiştir (15). GPi grubundaki hastaların %17’si 
revizyon ameliyatı geçirirken, STN grubundaki hastala-
rın sadece %2,3’ü revizyon ameliyatı geçirdi (p = 0,03). 
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Trigeminal nevralji (TN), teşhis ve tedavi etmesi zor 
olabilecek son derece ağrılı bir hastalıktır. TN hastaları 
birçok farklı uzmanlık alanı tarafından tedavi edilmek-
tedir. Cochrane, Medline, Embase ve Pubmed tarama 
platformları kullanılarak TN Guideline, Systematic Re-
view kelimeleri arama motoruna girilerek literatür ta-
randı. Literatürün sistematik bir incelemesi yapılıp son 
5 yılda yayınlanan GRADE’e uygun yapılan kılavuzlar 
incelendi. Tek rehber olan Bendtsen ve ark.’nın hazır-
ladığı 2019 yılında yapılan Avrupa Nöroloji Akademisi 
Trigeminal Nevralji ile ilgili kılavuz kullanıldı (Bendtsen 
L, Zakrzewska JM, Abbott J, et al. European Academy of 
Neurology guideline on trigeminal neuralgia. European 
Journal of Neurology 2019; 26: 831-849).

Avrupa Nörolojik Dernekler Federasyonu’nun 
(EFNS) TN hakkındaki ilk kılavuzu Amerikan Nörolo-
ji Akademisi (AAN) ile iş birliği içinde 2008’de yayın-
lanmıştır (1). O zamandan beri tanı, klinik özellikler 
ve görüntüleme konusunda önemli yeni bilgiler ortaya 
çıkmış ve yeni ilaçlar bulunmuştur. Ayrıca, kılavuzların 
hazırlanmasına yönelik tavsiyeler de güncellenmiştir (2). 
Öneriler oluşturmak için tercih edilen yöntem olarak 
özellikle, Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN) (2) tarafın-
dan Önerilerin Derecelendirilmesi, Belirlenmesi, Geliş-
tirilmesi ve Değerlendirilmesi (GRADE) sistemi kurul-
muş ve onaylanmıştır. 

Önceki AAN-EFNS kılavuzunun yayınlanmasından 
sonra meydana gelen değişikliklerden biri, sınıflandır-
ma ve terminoloji ile ilgilidir. Karışıklığa neden olan 
terminolojiyi ve Uluslararası Ağrı İnceleme Derneği ile 
Uluslararası Baş Ağrısı Derneği arasındaki farklı düzen-
lemeleri gidermek amacıyla yeni bir sınıflandırma üç 
etiyolojik kategori ortaya koymuştur: İdiyopatik TN [tri-
geminal kökün morfolojik değişiklikleri olmadan nöro-
vasküler kompresyon (NVK) var veya NVK yok], klasik 
TN (trigeminal kökün morfolojik değişiklikleriyle bera-
ber nörovasküler kompresyona bağlı) ve sekonder TN 
(serebellopontin açı tümörleri veya multipl skleroz gibi 
majör nörolojik hastalıklar nedeniyle). Ayrıca iki feno-
tip sınıflandırılmıştır: tamamen paroksismal TN (sadece 
paroksismal ağrılı) ve eşzamanlı sürekli ağrılı TN (3). 
Bu sınıflandırma ve terminoloji, Uluslararası Baş Ağrısı 
Bozuklukları Sınıflandırmasının (4) ve Dünya Sağlık Ör-
gütü Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının son baskı-
sında paylaşılmıştır (5). 

Sekonder TN tanısı hangi klinik testlerle koyulur?

Hiçbir klinik özellik, sekonder TN hastalarını sap-
tamak için yüksek duyarlılığa sahip değildir. Sekonder 
TN hastaları daha genç görünmektedir ve trigeminal 
duyusal bozukluklara ve bilateral ağrıya sahip olma ola-
sılıkları daha yüksektir. Bununla birlikte, bu özelliklerin 
yokluğu sekonder TN’yi dışlamaz ve bu nedenle TN has-
talarında erken incelemenin bir parçası olarak manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) önerilmektedir.

Öneri

Düşük kanıtlara dayanarak, hiçbir klinik özellik se-
konder TN’yi dışlayamaz. TN hastalarında incelemenin 
bir parçası olarak MRG kuvvetle önerilmektedir. (Kanıt 
düzeyi düşük, Güçlü konsensüs/öneri/A)

Kanıt

Primer olanı sekonder TN’den ayırmak için klinik 
özelliklerin tanısal doğruluğunu inceleyen makaleler 
araştırılmıştır. Önceki kılavuzda yer alan makalelere ek 
olarak (6-11), iki yeni makale saptanmıştır (12,13). Se-
konder TN’de ilk trigeminal dalın tutulumu ve tedaviye 
zayıf yanıt arasında anlamlı ilişki yoktur. Sekonder TN 
hastaları primer TN hastalarına göre anlamlı derecede 
daha gençti. Trigeminal duyu kayıpları sekonder TN’li 
hastalarda anlamlı olarak daha yaygındı. Bununla birlik-
te, duyusal bozuklukları olmayan birçok hastada sekon-
der TN varlığı düşük duyarlılığı göstermektedir. Bilate-
ral sekonder TN, multipl skleroz (MS) nedeniyle çok sık 
görülmektedir, ancak kitlelere bağlı TN çalışmalarında 
görülmemiştir. Bu nedenle iki taraflı ağrı MS nedeniyle 
sekonder TN ile ilişkilidir, fakat çoğu sekonder TN has-
talarının düşük havuzlanmış bir duyarlılıkta gösterildiği 
gibi unilateral ağrıları vardır.

Fasiyel ağrısı olan hastalarda sekonder TN’yi 
teşhis etmek için hangi laboratuvar testler 
gerekmektedir? Hangi laboratuvar testler primer 
TN’yi diğer nöropatik fasiyel ağrı koşullarından 
ayırmaktadır?

Öneri

MRG’nin kontrendike olduğu veya olmadığı durum-
larda, sekonder TN’yi primer TN’den ayırmak için trige-
minal reflekslerin kullanımı kuvvetli bir şekilde öneril-
mektedir. (Güçlü öneri-Grade A) 
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Nöro Vasküler Kompresyon (NVK)’nun primer 
TN’deki rolü nedir?

Öneri

Yüksek bir kanıt kalitesine dayanarak, idiyopatik 
TN’nin, morfolojik değişiklik olmayan NVK ile orta de-
recede ilişkili olduğuna ve klasik TN’nin, morfolojik de-
ğişikliklerle birlikte olan NVK ile yüksek derecede ilişkili 
olduğuna güçlü bir şekilde işaret edilmektedir. Bu neden-
le, NVK’nun gösterilmesi, TN tanısını doğrulamak için 
kullanılmamalıdır. Tersine, bir hastanın mikrovasküler 
dekompresyon (MVD) için sevk edilip edilmeyeceğine 
ve ne zaman sevk edileceğine karar vermede yardımcı 
olabilir. (Kanıt düzeyi yüksek, Güçlü öneri /A)

Kanıt

Geniş spektrumlu primer TN hastalarının prospektif 
çalışmaları, körleştirilmiş semptomatik ve asemptomatik 
tarafın yüksek çözünürlüklü MRG ile karşılaştırılması ve 
NVK’nun trigeminal sinirin morfolojik değişikliklerinin 
olup olmadığına göre derecelendirilmesiyle aranmıştır. 
Arama kriterlerini karşılayan üç çalışma belirlenmiştir 
(30-32). Her üç çalışma da prospektif kohort çalışmalardır.

Trigeminal nevralji semptomatik tarafta herhangi bir 
tür NVK ile ilişkili ve semptomatik tarafta morfolojik de-
ğişikliklerle birlikte olan NVK ile yüksek oranda ilişkili-
dir. Morfolojik değişiklik içermeyen NVK normal nöro-
anatominin sık görülen bir varyasyonu olduğundan, 
NVK fasiyel ağrısı olan hastalarda TN’yi teşhis etmek 
veya dışlamak için tanı aracı olarak kullanılmamalıdır. 
Sonucun bağımsız değerlendiricilerini kullanan yeni bir 
prospektif çalışmada, klasik TN hastalarının mikrovas-
küler dekompresyondan (MVD) sonra idiyopatik TN 
hastalarına kıyasla daha başarılı bir sonuç alma şansı ol-
duğu gösterilmiştir (33). Bununla birlikte, idiyopatik TN 
hastalarının önemli bir kısmında MVD sonrası çok iyi 
ağrı giderilmesi görülmüştür (33). Böylece, morfolojik 
değişikliklere sahip olmayan bir NVK’nun, bu nedenle 
gerçekten “idiyopatik” olmayan bazı idiyopatik TN has-
talarında rol oynadığı görülmektedir. İdiyopatik TN’de 
ve muhtemelen daha az ölçüde klasik TN’de, hâlen bilin-
meyen diğer etiyolojik faktörler olasılıkla önemli bir rol 
oynamaktadır.

TN’li hastalarda NVK’nu göstermek ve diğer TN 
nedenlerini dışlamak için ne tür görüntüleme 
yapılmalıdır?

Öneri

Tüm hastalarda sekonder TN nedenlerini dışlamak 
için manyetik rezonans görüntüleme yapılmalıdır. Üç 
yüksek çözünürlüklü sekansın bir kombinasyonu- 3D 

TN’li hastalarda anormal trigeminal sinir uyarılmış 
potansiyeller muhtemelen artmış sekonder TN riski ile 
ilişkilidir. Bununla birlikte, primer TN ve sekonder TN 
hastalarında bu öngörünün klinik olarak yararlı oldu-
ğunun düşünülmesi için çok fazla örtüşme vardır. Se-
konder TN’yi saptamak için uyarılmış potansiyellerin 
kullanılması güçlü bir şekilde önerilmektedir. (Güçlü 
öneri-Grade A) 

Farklı nöropatik fasiyel ağrı durumları olan hastalar-
da, trigeminal afferent hasarın tespiti için trigeminal ref-
leksler ve uyarılmış potansiyeller gerekmektedir.

Kanıt

Sekonder TN’i primer TN’den ayırt etmek için trige-
minal refleks testinin ve uyarılmış potansiyellerin tanısal 
doğruluğunu bildiren makaleler aranmıştır. Diğer nöro-
patik ağrı durumlarında trigeminal afferent hasarın sap-
tanmasında laboratuvar testlerinin rolünü ele alan ma-
kaleler de aranmıştır. Sekiz çalışmada, TN hastalarında 
trigeminal bulgular bildirmiştir (6,14-20). Sekonder TN 
hastalarını saptamak için trigeminal reflekslerin tanısal 
doğruluğu %59-%100 duyarlılık ve %93-%100 özgüllük; 
%94 havuzlanmış duyarlılık; %88 havuzlanmış özgüllük 
ile göreceli olarak yüksek bulunmuştur. Altı çalışmada 
TN hastalarında uyarılmış potansiyel bulguları bildi-
rilmiştir (17,19,21–24). Trigeminal reflekslerin aksine, 
uyarılmış potansiyeller idiyopatik veya klasik TN’de bile 
değişebilir. %84 havuzlanmış duyarlılık ve %52 havuz-
lanmış özgüllük bulunmuştur.

İki çalışma, postherpetik nevraljili hastalarda trige-
minal refleks ve uyarılmış potansiyel bulguları bildirmiş-
tir (25,26). Etkilenen taraftaki trigeminal afferent hasa-
rın tespitinde nörofizyolojik testlerin tanısal doğruluğu, 
%100 havuzlanmış duyarlılık, sırasıyla %100 ve %88 
havuzlanmış özgüllük ile yüksektir. Bir çalışmada, man-
dibular sinirlerde iyatrojenik hasarda masseter inhibitör 
bulgular bildirilmiştir (27). Özgüllük ve duyarlılık sıra-
sıyla %99 ve %51’dir. Bu bulgular, neredeyse kesin bir öz-
güllük sergileyen masseter inhibitör refleks testinin, sinir 
hasarını güvenilir bir şekilde gösterirken, göreceli olarak 
düşük duyarlılığın sinir hasarını dışlamak için normal 
bir masseter inhibitör refleksini hiçbir şekilde yeterli kıl-
madığını işaret etmektedir. Jaaskelainen ve arkadaşları 
(28), cerrahi uygulamalar nedeniyle trigeminal nöropa-
tili hastaların %38’inde anormal mental ve lingual sinir 
göz kırpma reflekslerini bulmuşlardır. Trigeminal refleks 
kaydı özellikle erken evrelerde, unilateral paroksismal 
ağrı ile kendini gösterebilen, nadir görülen trigeminal 
izole duyusal nöropati ve fasiyel başlangıçlı duyusal mo-
tor nöropati sendromu vakalarında yararlıdır (29).
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sadece arterler ve venler arasında ve damarlar ve sinir-
ler arasında değil, aynı zamanda beyin parankimi içinde 
sinyal ayrımının olmamasıdır. 3D TOF-MRA, azalmış 
sinyal gösteren beyin omurilik sıvısı ile zıt olarak, artmış 
sinyal gösteren arterlerin iyi bir şekilde görüntülenme-
sini sağlamaktadır. Sinirler görülebilir, ancak ara düzey 
sinyalleri nedeniyle ayırt edilmeleri zordur (48). Düşük 
akımlarından dolayı venler, özellikle de eğer bir presa-
turasyon filtresi uygulanmışsa, genellikle görünmez. 3D 
T1-Gad, sinirlerin beyin omurilik sıvısı ile ilişkili olarak 
orta sinyalde görüntülenmesini sağlar ve hem arterleri 
hem de venleri artmış sinyal olarak gösterir (48). Muh-
temelen 1,5 T ince kesit yerine üç tesla tercih edilir. İnce 
kesitler kullanılmalıdır. Bir damar temasının, sinirde 
morfolojik değişikliklere neden olup olmadığı açıklan-
malıdır. NVK’nun değerlendirilmesinde yanlılığı önle-
mek için nöroradyologun ağrı tarafı hakkında körleşti-
rilmiş olması önerilir. MRG yoksa veya kontrendike ise 
kontrastlı bilgisayarlı tomografi taraması tümörleri ekar-
te etmek için düşünülmelidir.

■ FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Primer TN hastalarında ağrının akut 
alevlenmelerinin tedavisinde hangi girişimler 
etkilidir?

Öneri

Çok düşük kanıt kalitesi göz önüne alındığında, ağ-
rının akut alevlenmelerinde intravenöz fosfenitoin ve 
lidokain kullanımı için zayıf bir öneri bulunmaktadır. 
(Kanıt düzeyi çok düşük, Zayıf öneri/ C)

Kanıt

TN’nin acil tedavisinde intravenöz ilaçların kullanı-
mı ile ilgili raporlar araştırılmıştır.

Akut alevlenmede intravenöz lidokain kullanımı ile 
ilgili bir RKÇ bulunmuştur (49). Bu çalışmada, infüz-
yondan sonraki ilk 24 saat içinde, tek doz intravenöz li-
dokain (60 dakika boyunca 5 mg/kg) ağrı yoğunluğunu 
azaltmada, plaseboya kıyasla daha üstün bulunmuştur. 
En sık karşılaşılan yan etki somnolanstır. Akut alevlen-
meleri olan, 2 gün süren ağrıda rahatlama ile intravenöz 
fenitoin veya fosfenitoin infüzyonuna yanıt veren toplam 
beş hastanın üç raporu bulunmuştur (50–52), ancak hiç-
bir RKÇ gerçekleştirilmemiştir. TN’nin akut alevlenme-
lerinde opioidlerin kullanımını destekleyen herhangi bir 
rapor bulunamamıştır.

 Akut alevlenmelerde, antiepileptik ilaçların titrasyo-
nu ve rehidrasyon için hastanede tedavi gerekli olabilir. 
Akut ağrı giderilmesi, oral ilaçları ayarlamak ve olası bir 

T2 ağırlıklı, 3D TOF-MRA ve 3D T1-Gad- olası bir 
NVK’nun tespit edilmesine yardımcı olur. Nöroradyolog 
ağrı tarafı hakkında körleştirilmiş olmalıdır. Damar te-
masının sinirde morfolojik değişikliklere neden olup ol-
madığı açıklanmalıdır. Bu öneriler düşük kanıt kalitesine 
dayanmaktadır. (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri/C)

Kanıt

MRG, üç boyutlu (3D) görüntüleme, 3D T2 ağırlık-
lı görüntüleme, 3D uçuş zamanı (time-of-flight) (TOF) 
manyetik rezonans anjiyografi (MRA) ve 3D T1 ağır-
lıklı gadolinyumlu (T1-Gad) kullanılarak NVK’nu de-
ğerlendiren trigeminal nevralji çalışmaları aranmıştır. 
Görüntüleme protokollerini kullanan çalışmalar TN’nin 
tanısını kolaylaştırmak ve intraoperatif verilere kıyasla 
NVK’nun varlığını tespit etmek için araştırılmıştır. Ka-
bul edilebilir çalışmalar için aşağıdaki kriterler belir-
lenmiştir: (i) belirlenen tanı kriterleri; (ii) preoperatif 
görüntüleme analizi ile karşılaştırma yapmak için MVD 
uygulanan en az 20 hasta; (iii) Belirtilen MRG özellikleri 
(düzenek ve sekanslar); (iv) körleştirilmiş kontrol çalış-
maları ve (v) NVC’nin tespiti için duyarlılık ve/veya öz-
güllük için anlaşılır verilerdir.

Hiçbir randomize kontrollü çalışma (RKÇ) saptan-
mamıştır. NVK’nun varlığını öngörmek için preoperatif 
görüntüleme incelemesinin doğruluğunu araştıran 15 
çalışma bulunmuştur (34-48). Tüm çalışmalar preope-
ratif görüntüleme analizini cerrahi verilerle karşılaştır-
mıştır. Dokuz çalışma 1.5 T MR tarayıcı (34,36,38,40–
43,45,46), altı tanesi 3 T tarayıcı (35,37,39,44,47,48) kul-
lanarak yapılmıştır, beş çalışma yalnızca 3D TOF-MRA 
(34,37,40,43,45)ile; beşi 3D T2 ağırlıklı ve 3D TOF-M-
RA’nın bir kombinasyonu ile (36,38,39,42,46); ikisi 3D 
T2 ağırlıklı, 3D TOF-MRA ve 3D T1-Gad (41,48) kom-
binasyonuyla; ikisi 3D TOF-MRA ve 3D T1 Gad’nun 
(35,47) bir kombinasyonu ile ve bir çalışma 3D T2 ağır-
lıklı ve 3D sıvı zayıflatılmış inversiyon geri kazanımının 
(FLAIR) bir kombinasyonu ile (44) görüntüleme pro-
tokolü uygulamıştır. Görüntüleme protokolün NVK’nu 
tespit etmedeki duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %67 ila 
%100 ve %50 ila %100 arasında değişmektedir.

Standart MRG, MS ve tümörler gibi sekonder int-
rakraniyal patolojiyi dışlamak için kullanılabilir, ancak 
damar sinir temasını saptamak veya dışlamak için ye-
terli olduğu kanıtlanmamıştır. Yüksek uzaysal çözünür-
lükte 3D T2 sekanslarının (etkin denge, DRIVE; kararlı 
durumda yapısal girişim, CISS; kararlı durum kullanan 
hızlı görüntüleme, FIESTA) hepsi yüksek performanslı 
sisternografi oluşturan beyin omurilik sıvısı (artmış sin-
yal) ile nörovasküler yapılar (azalmış sinyal) arasında 
mükemmel kontrast sağlamaktadır (48). Sınırlamalar, 
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Kanıt 

TN’de okskarbazepinle ilgili tam olarak bildirilen 
hiçbir RKÇ bulunamamıştır. 4-6 haftalık tedaviden son-
ra ağrıyı hafifletmek için okskarbazepin ve karbamaze-
pinin karşılaştırıldığı küçük bir RKÇ bulunmuştur (61). 
Sistematik olmayan bir derleme (62), okskarbazepin ve 
karbamazepinin, TN ataklarında (ağrı, global semp-
tomlar) benzer azalmalarla ilişkili olduğunu bulmuştur; 
bununla birlikte, okskarbazepin muhtemelen karbama-
zepinden daha az yan etki ile ilişkili olabilir, ancak her 
iki ilaç da kadınlarda azalmış tolere edilebilirlik göster-
mektedir (63).

Okskarbazepin, TN tedavisinde etkili olarak kabul 
edilir. Okskarbazepin ve karbamazepinin ağrıyı hafif-
letmede nasıl karşılaştırıldığı bilinmemektedir. Klinik 
deneyim, karbamazepin ve okskarbazepin ile tedavi edil-
diğinde, tek tek hastalarda hem etki hem de yan etkilerin 
farklılık gösterebileceğini düşündürmektedir (63). İlaç-
lar arasında çapraz alerji bildirilmiştir.

Lamotrijin

Öneri

Çok düşük bir kanıt kalitesine dayanarak, lamotri-
jinin, TN’nin uzun süreli tedavisi için monoterapi veya 
ilave tedavi olarak kullanılması için zayıf bir tavsiye var-
dır. (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri- Grade C)

Kanıt

Karbamazepin veya fenitoin alan hastalarda plasebo-
ya karşılık lamotrijin ekleme tedavisini karşılaştıran bir 
küçük çift kör çapraz RKÇ bulunmuştur (64). 2 haftalık 
tedavi sonrası lamotrijin muhtemelen plaseboya üstün 
olarak bulunmuştur (64). Lamotrijin, karbamazepini ve 
okskarbazepini tolere edemeyen hastalarda veya ikincisi 
daha az etkili hâle geldiğinde karbamazepin veya oks-
karbazepine ek olarak kullanılabilir. Lamotrijin dozu, 
döküntüleri önlemek için yavaşça artırılmalıdır ve bu 
nedenle TN’nin akut tedavisi için uygun değildir.

Gabapentin

Öneri

Düşük kanıt kalitesine dayanarak, gabapentinin, 
TN’nin uzun süreli tedavisi için monoterapi veya ilave 
tedavi olarak kullanılmasına dair zayıf bir tavsiye bulun-
maktadır. (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri- Grade C)

Kanıt

Hepsi Çince olarak yayınlanmış 16 RKÇ’ya dayanan, 
gabapentin ile karbamazepini karşılaştıran bir sistematik 

beyin cerrahisi müdahalesini göz önünde bulundurarak 
ağrıyı kontrol etmek üzere bir fırsat penceresi açmak için 
çok önemlidir. Opioidlerin TN’nin akut alevlenmelerin-
de etkili olmadığı bilinmektedir. Fosfenitoin ve lidokain 
intravenöz infüzyonunun akut alevlenmelerde ağrının 
giderilmesinde etkili olduğu, ancak kanıtların bulun-
madığı belirtilmiştir. İntravenöz infüzyon sadece uzman 
gözetiminde gerçekleştirilmelidir, çünkü hastaneye yatış 
ve kardiyak izlem gereklidir.

Primer TN hastalarında, hangi ilaçlar uzun 
vadede ağrının tedavisinde etkilidir?

Karbamazepin

Öneri

Orta dereceli bir kanıt kalitesine dayanarak, karba-
mazepinin TN’nin uzun süreli tedavisi için kullanılması 
önerilmektedir. (Kanıt düzeyi orta, Orta/Güçlü öneri- 
Grade A)

Kanıt

Sistematik incelemelerden (53) ve RKÇ’lerden (54-
58) elde edilen sonuçlara göre, karbamazepin plaseboya 
kıyasla ağrıları azaltmada daha etkili gibi gözükse de kar-
bamazepin kullanırken, plaseboya göre daha fazla hasta 
yan etkileri nedeniyle bırakmıştır. Bazıları açık etiketli 
takiplere dönüştürülmüş olmasına, ağrı sonuçları için 
basit ölçümler kullanılmasına ve yaşam kalitesi sonuçla-
rını bildirmemesine rağmen bazı RKÇ’ler küçük ve kısa 
vadelidir, Bir RKÇ, ropivakain enjeksiyonları eklenirse 
daha iyi sonuç olduğunu göstermiştir (59).

Karbamazepin, TN’nin ilk tıbbi tedavisi için altın 
standart olarak kabul edilmektedir. Karbamazepinin, 
plaseboya kıyasla ağrı azalmasını artırdığı, ancak uyku 
hâli, baş dönmesi, döküntü, karaciğer hasarı ve ataksi 
gibi advers etkilere neden olduğu ve çoklu ilaç etkileşim 
potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir. Konsensus uz-
man görüşü karbamazepinin uzun süreli (5-10 yıl) ağrı 
kontrolü için %50 başarısızlık oranına sahip olabileceği-
ni göstermektedir (58,60). Yayınlanmış kanıtların gücü-
ne dayanarak, karbamazepin TN için en iyi desteklenen 
standart tıbbi tedavi olmaya devam etmektedir.

Okskarbazepin

Öneri

Çok düşük bir kanıt kalitesi, ancak TN’de okskarba-
zepin etkisinin klinik deneyimlerinden elde edilen yük-
sek güvene dayanarak, TN’nin uzun süreli tedavisi için 
okskarbazepinin kullanılması güçlü bir şekilde öneril-
mektedir. (Kanıt düzeyi düşük, Güçlü Konsensus)
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yavaşça artırmalarını ve azaltmalarını söylemek çok 
önemlidir. Beyin cerrahisi görüşüne başvurmadan önce 
tüm ilaçları denemek şart değildir. Hastanın nöroşirürji 
seçeneklerinden haberdar olması ve tedavi seçimi konu-
sunda bilinçli bir karar vermesi tedavi eden doktorun 
sorumluluğundadır.

■ CERRAHİ TEDAVİ

Primer TN hastalarında cerrahi teklif edilmeden 
önce kaç ilaç test edilmelidir?

Öneriler

Çok düşük kanıt kalitesine dayanarak, TN için cerra-
hi önerilmeden önce tıbbi tedavi önerilmektedir. Ağrıla-
rı tıbbi olarak kontrol altına alınmıyorsa veya tıbbi tedavi 
iyi tolere edilmiyorsa hastalara cerrahi sunulmalı ve er-
ken evrede böyle bir olasılık olduğuna dair bilgilendiril-
melidir. (Kanıt düzeyi çok düşük, Zayıf öneri- Grade 
C)

Kanıt

Cerrahinin ne zaman yapılması gerektiğine dair üç 
tanımlayıcı çalışma mevcuttur (68-70). Çalışmalar me-
dikal tedaviye dirençli TN’si olan hastaların muhtemelen 
erken bir cerrahi seçeneği tercih edeceğini göstermiştir. 
156 TN hastasından oluşan bir seride çoğu hasta (%88) 
tıbbi tedavi yerine cerrahi seçeneği tercih etmiştir (71). 
Prospektif bir çalışma (72), bir uzman merkeze sevk edi-
len hastaların %65’inin sevk edildikten 2 yıl sonra tıbbi 
olarak iyi bir şekilde tedavi edilebildiğini, %35’inin de 
cerrahiye sevk edildiğini bildirmiştir. TN için tıbbi ola-
rak tedavi edilen 200 hastanın retrospektif bir çalışması, 
sadece azınlığın zaman içinde ağrı ve/veya geç direnç ge-
lişimi yaşadığını göstermiştir (73).

Uzman görüşüne dayanarak, TN için cerrahi teda-
vi sunmadan önce yeterli dozda tıbbi tedavi ve düzenli 
izleme önerilmektedir. Mevcut veriler, tüm hastaların 
cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadığını, aynı zamanda 
bazı hastaların da çok geç cerrahi için sevk edilebileceği-
ni göstermektedir. Cerrahiden önce kaç tane ilacın test 
edilmesi gerektiğini gösteren hiçbir veri yoktur.

Hangi cerrahi teknik, en az komplikasyon ile en 
uzun ağrısız dönemi sağlamaktadır?

Öneriler

Düşük kalitedeki kanıtlara ve kapsamlı klinik dene-
yimlere dayanarak, klasik TN’li hastalarda mikrovaskü-
ler dekompresyon’un (MVD), Gamaknife (GK) cerrahi-
sine tercih edildiğine dair güçlü bir öneri bulunmaktadır. 
(Kanıt düzeyi düşük, Güçlü Konsensus)

derleme bulunmuştur (65). Ancak, kullanılan tanı kri-
terleri açıklığa kavuşturulmamış ve kullanılan dozajlar 
değişkendir. Gabapentin muhtemelen karbamazepin ve 
okskarbazepinden daha az advers etki ile ilişkilidir.

Klinik deneyim gabapentinin karbamazepin ve ok-
skarbazepinden daha düşük bir etkiye sahip olduğunu 
ancak daha az advers olay görüldüğünü göstermekte-
dir. Gabapentin, karbamazepin ve okskarbazepinİ tolere 
edemeyen hastalarda karbamazepine veya okskarbazepi-
ne ek olarak kullanılabilir.

Botulinum Toksini Tip A (Botox)

Öneri

Çok düşük kanıt kalitesine dayanarak, TN’nin orta 
vadeli tedavisi için ek tedavi olarak botulinum toksin tip 
A’nın kullanılması zayıf bir şekilde önerilmektedir. (Ka-
nıt düzeyi çok düşük, Zayıf öneri- Grade C)

Kanıt

RKÇ’ları içeren sistematik bir derleme (66) bulun-
muştur. Kullanılan doz 25 ila 100 U arasında değişmiş-
tir. 12 hafta botulinum toksini tip A’nın diğer sistemik 
ilaçların devam edilmesi ile birlikte ağrı şiddetinde ve 
sıklığında %50’lik bir düşüşe yol açabileceğine dair bazı 
kanıtlar vardır. Kaynak, dozaj ve uygulama yöntemi ol-
dukça değişkendir. Açık etiketli bir çalışma hastaların 
%25’inin enjeksiyondan 14 ay sonra ağrısız kaldığını tes-
pit etmiştir (67).

Farmakolojik Tedavi ile İlgili Nihai Öneriler

Akut alevlenmelerde, antiepileptik ilaçların titrasyo-
nu, rehidrasyon ve fosfenitoin veya lidokain intravenöz 
infüzyonu için hastanede tedavi gerekli olabilir. Uzun sü-
reli tedavi için karbamazepin (200–1200 mg/gün) veya 
okskarbazepin (300–1800 mg/gün), özellikle TN’nin er-
ken evrelerinde en etkili ilaç olmayı sürdürmektedir. Ba-
zen daha da yüksek dozlara ihtiyaç duyulur. Gecikmeli 
(yavaş salıverme) preparatlar mevcuttur, ancak bunları 
konvansiyonel formlarla karşılaştıracak çalışmalar yok-
tur. Bununla birlikte, eğer bu ilaçlar etkisiz hâle gelirse 
veya düşük tolere edilebilirliğe yol açarsa, o zaman diğer 
ilaçların düşünülmesi gerekir. Düşük ila çok düşük kanıt 
kalitesine bağlı olarak, birinci basamak ilaçlar, etkililik 
veya tolere edilebilirlik nedeniyle başarısız olduğunda, 
lamotrijin, gabapentin, botulinum toksini tip A, prega-
balin, baklofen ve fenitoin monoterapi veya karbamaze-
pin veya okskarbazepin ile kombine olarak kullanılabilir. 
Parsiyel veya tam remisyon dönemler görüldüğünde, 
hastalar ağrı şiddetine ve yan etkilere bağlı olarak doz-
larını değiştirme konusunda teşvik edilmelidirler (68). 
Bununla birlikte, hastalara birkaç gün içinde dozları 
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ren dört randomize olmayan retrospektif çalışma hem 
orta hem de uzun vadede GKC’ye göre ilk kez MVD’nin 
benzer bir üstünlüğünü göstermiştir (78–81). Çeşitli 
dâhil etme kriterleri kullanan bağımsız tedavi kohort-
larından elde edilen yayınlanmış sonuçları karşılaştıran 
üç sistematik derleme, GKC’ye kıyasla MVD için cer-
rahi sonrası ağrısız durumun daha uzun olduğunu gös-
termiştir (82-84). Randomize edilmemiş bir prospektif 
çalışma, GR veya RFTK’ye göre MVD’den sonraki 3. 
yıldaki (85) sonuçları değerlendirmiştir; MVD’nin, GR 
ve RFTK’ye kıyasla 36. ayda ağrısız durumu daha büyük 
oranda sağladığını göstermiştir. 2-3 yıllık bir takiple ya-
pılan retrospektif bir çalışma, BK’dan anlamlı derecede 
daha fazla hastanın MVD’den sonra tamamen ağrısız ol-
duğunu göstermiştir (86).

Nöroablatif Tedavilerin Karşılaştırılması: GKC, 
GR, BK ve RFTK arasındaki uzun vadeli etkinliği kar-
şılaştıran yukarıdaki dâhil etme kriterlerini karşılayan 
herhangi bir randomize ya da randomize olmayan çalış-
ma bulmak mümkün olmamıştır.

Tek Müdahale Çalışmaları

Hiçbir RKÇ tespit edilmemiştir. Arama kriterleri-
ni karşılayan 45 randomize olmayan kohort çalışması 
(RFTK, GR, BK, GKC, IN ve MVD için sırasıyla 7, 3, 5, 
8, 1 ve 21 çalışma) bulunmuştur. Uygulamalar genelinde 
gözlem sürelerinde bir miktar değişkenlik olduğu kabul 
edildiğinde, uzun süreli izlemde hastaların ortalama 
%77’sinin (%62 -%89) ağrısız olması ile birlikte MVD 
lehine bir eğilim var gibi görünmektedir. IN, GKC, BK, 
RFTK ve GR için aynı oranlar sırasıyla %72, %58 (%30-
%66), %68 (%55-%80), %58 (%26-%82) ve %28 (%18-
%59)’dir. PSR’nin etkinliğine ilişkin olgu serilerinin hiç-
biri dâhil edilme kriterlerini karşılamamıştır. 

Komplikasyonlar

Anekdotsal olarak RFTK ve BK’nin geçmişte nadiren 
hastanın ölümüyle sonuçlandığı bilinmesine rağmen sa-
dece MVD bildirilen mortalite ile ilişkilidir. Komplikas-
yonların dağılımı operasyonun doğasını yansıtmaktadır. 
GKC ile ilgili az sayıda komplikasyon dikkat çekicidir. 
Bildirilen komplikasyonların çoğu geçicidir ve ciddi ka-
lıcı advers etkiler nadirdir. Nöroablatif tedavileri takiben 
görülen fasiyel hipoestezinin bunların herhangi birinin 
yokluğundan daha iyi uzun süreli bir yanıtla ilişkili oldu-
ğu vurgulanmalıdır. Tüm müdahaleler genelinde çeşitli 
komplikasyonların karşılaştırılmasına yardımcı olmak 
için, hastanın sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerindeki et-
kilerini değerlendirmek üzere bir girişimde bulunulmuş-
tur (82). Bu etkiyi ölçen beklenen fayda puanları MVD 
ve GKC arasında benzer olarak bildirilmiştir (82). 

Düşük kaliteli kanıtlara dayanarak, MVD’nin diğer 
nöroablatif tedavilere parsiyel sensoriyal rizotomi (PSR), 
radyofrekans termokoagülasyon (RFTC), balon komp-
resyon (BK), internal nöroliz (IN) ve gliserol rizolisise 
(GR) göre tercih edilebileceği konusunda zayıf bir öneri 
bulunulmaktadır. (Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri- 
Grade C)

Bir MRG taraması önemli bir sinir kompresyonu gös-
teremediğinde (İdiyopatik TN), herhangi bir nöroablatif 
tedavi arasında veya bunlar ile MVD arasında seçim ya-
pılması için herhangi bir öneri yoktur. MRG herhangi bir 
NVK göstermiyorsa, nöroablatif tedaviler tercih edilen 
seçenek olmalıdır

Kanıt

Mikro Vasküler Dekompresyon (MVD), diğer pos-
terior fossa cerrahisi Parsiyel Sensoriyal Rizotomi (PSR) 
ve İnternal Nöroliz (IN)), Gamma Knife Cerrahisi 
(GKC), Radyo Frekans Termo Koagülasyon (RFTK), 
Balon Kompresyon (BK) ve Gliserol Rizolizis (GR) ile 
ilgili çalışmalar Ocak 2018’e kadar aranmıştır. İki farklı 
arama hedefi tanımlanmıştır: (i) Yukarıdaki girişimsel 
tedavilerin herhangi ikisini içeren karşılaştırmalı çalış-
malar; (ii) ayrı ayrı her cerrahi müdahalenin klinik ça-
lışmaları. Analize dâhil edilebilmesi için, karşılaştırmalı 
çalışmanın sadece en az 1 yıllık izlemi olan klasik veya 
idiyopatik TN hastalarını içermesi ve sonucu, ağrısız 
[Barrow Nöroloji Enstitüsü (BNI) skoru I] veya nadiren 
ağrılı olan ancak ilaç tedavisine gerek olmayan hastaların 
oranı olarak bildirmesi gereklidir. Tekli tedavi çalışmala-
rında kabul edilebilir çalışmalar için aşağıdaki kriterler 
belirlenmiştir: (i) en az 3 yıllık takip süresi; (ii) TN için 
tedavi edilen en az 25 hasta; (iii) klasik veya idiyopatik 
TN ile ilgili çalışma; (iv) belirlenmiş tanı kriterleri; (v) 
bildirilen başarı tanımı; (vi) bildirilen nüksün tanımı; 
(vii) bildirilen aralık ve ortalama ile takip süresi; (viii) 
kullanılan sonuç ölçüsünün açık tanımı; (ix) belirtilen 
mortalite oranı ve (x) komplikasyonların bildirilmesi. 

Nöroablatif tedavilere karşı mikrovasküler dekom-
presyon. Hiçbir RKÇ tespit edilmemiştir. Toplam 561 
hastada (MVD, N = 287; GKC, N = 274) ilk kez GKC’ye 
kıyasla ilk kez MVD’nin uzun vadeli (> 1 yıl) etkisini 
karşılaştıran dört randomize prospektif çalışma bulun-
muştur (74–77). Tüm çalışmalar, orta ve uzun vadede 
kayda değer bir etki büyüklüğüne sahip MVD’nin GKS’e 
üstünlüğünü göstermiştir. Post-operatif 1.-2. yılda MVD 
yapılan hastaların %68-88’i ilaca ihtiyaç duymadan ağrı-
sız (BNI I) olduğunu bildirirken, GKC’den sonra bu oran 
%24-%71’dir

4.-5. yılda, yüzdeler MVD için %61-%88 ve GKC için 
%33-%56 olarak bulunmuştur. Toplam 957 hastayı içe-
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bildirilmiştir. Sabit bir ağrı bileşeni olan sekiz hastanın 
hepsinde devamlı ağrılar kaybolmuştur ve dördünde 
(%50) epizodik ağrı yoktur (100). Primer ve sekonder 
TN hastalarında elektriksel transkütan stimülasyonun 
etkili olduğu bildirilmiştir, fakat yazarlar sonuçları de-
ğerlendirirken hasta tipleri arasında net bir ayrım yap-
mamıştır (101).

Sekonder TN hastaları genellikle konvansiyonel veya 
cerrahi tedaviye daha kötü yanıt vermiştir. Hiçbir teda-
vinin sekonder TN hastalarındaki spesifik etkililiğini ka-
nıtlayabilecek yeterli kanıtları olmadığından, primer TN 
hastalarına benzer şekilde tedavi edilmelidir. Gasserian 
gangliyon uygulamaları düşünülebilir. MS’li hastalarda, 
MRG’de saptanmış bir NVK varsa, MVD düşünülebilir.

Klinik soru 4.2: Primer TN’li hastalar için, başka 
hangi farmakolojik olmayan ve cerrahi olmayan 
destek sağlanabilir?

Öneriler

Çok düşük kanıt kalitesine dayanarak, hastalara psi-
kolojik ve gözetim desteği sunulması önerilmektedir. 
Hastalar bunların mevcut olduğu ulusal destek grupları-
na yönlendirilmelidir.

Kanıt 

TN’li hastalarda depresyon, anksiyete ve kötü başa 
çıkma mekanizmalarının yaygın olduğuna ve yaşam 
kalitesinin düşük olduğuna dair kanıtlar artmaktadır 
(68,102-105). Bu özellikler, cerrahi tedavilerden sonra 
ilaçların etkileri ve komplikasyonlar ile daha da artmak-
tadır. Bilişsel davranışçı tedavinin kronik ağrı için etki-
li olduğuna (106) ve migren ve gerilim tip baş ağrısına 
yönelik özyönetim müdahalelerinin sağlanan normal 
bakımdan daha iyi olabileceğine dair iyi kanıtlar vardır 
(107). İngiltere, ABD ve Avustralya’daki üç hasta tarafın-
dan organize edilen ulusal toplantıda yapılan bir değer-
lendirme, bunlara bilgi ve anlayışlarını geliştirmek için 
bir fırsat olarak hastalar tarafından çok değer verildiğini 
göstermiştir (108).

TN hastalarının sadece şiddetli ağrıdan değil, aynı 
zamanda depresyon ve anksiyete gibi diğer faktörlerden 
de şikâyet ettiğinin dikkate alınması önemlidir. Birleşik 
Krallıkta bir grup bilişsel davranış programı kullanan 
küçük bir pilot çalışma yürütülmüştür ve yüksek oranda 
değerlendirilmiştir. Bu günümüzde reçete de yazabilen 
bir klinik hemşire uzmanı tarafından sunulan bir telefon 
servisi ile desteklenmiştir ve hastalar bunu çok faydalı 
bulmuşlardır. Bu programlar hastaların diğerleriyle ta-
nışmasını ve acil servislere ve birinci basamak doktorla-
ra daha az ziyaretle sonuçlanabilecek olan alevlenmelerle 
başa çıkma stratejileri geliştirmesini sağlamaktadır. TN 

Her ne kadar MVD ve GKC’yi karşılaştıran incele-
nen yayınlanmış çalışmaların kalitesi düşük veya çok 
düşük olsa da klasik ve idiyopatik TN’de karşılaştırılabi-
lir komplikasyon oranları ile MVD’nin GKC’ye üstünlü-
ğünü tutarlı olarak göstermeleri dikkat çekicidir. Daha 
önce cerrahi geçirmemiş, farmakoterapiden faydalanma-
yan ve beyin cerrahisi geçirmeye istekli olan ve güvenle 
geçirebilecek klasik TN’li tam bilgilendirilmiş hastalar-
da, MVD’nin GKC’den daha uzun süreli post-operatif 
ağrısız bir durum sağlaması olasıdır. İki karşılaştırmalı 
çalışmadan elde edilen düşük kaliteli kanıtlar ve kohort 
çalışmalardan gelen dolaylı veriler, MVD’nin RFTK, BK 
ve GR’ye göre ağrıdan kurtulmada daha etkili olabilece-
ğini göstermektedir. Sınırlı ve çelişkili sonuçlar nedeniy-
le, herhangi bir perkütan nöroablatif işlem bir başkasına 
göre tercih gösterilemez. Hepsinin kayda değer bir etkin-
lik gösterdiği ve MVD’ye giremeyen veya tercih etmeyen 
hastalar için düşünülmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

Sekonder TN hastalarına primer TN hastalarında 
olduğu gibi aynı farmakolojik ve cerrahi ağrı 
tedavisi mi önerilmelidir?

Öneri

Çok düşük kanıt kalitesine dayanarak, sekonder TN 
hastalarının tıbbi tedavisi, primer TN hastalarına ben-
zer olmalıdır. Cerrahi müdahaleler, Gasserian gangliyon 
uygulamalarını ve MVD’yi göz önünde bulundurmalıdır. 
(Kanıt düzeyi düşük, Zayıf öneri- Grade C)

Kanıt 

Sekonder TN’nin tıbbi tedavisi için bir sistematik 
derleme (87) bulunmuş, ancak hiçbir RKÇ bulunma-
mıştır, ancak birkaç küçük vaka serisi lamotrijin (88-90), 
karbamazepin (89), misoprostol (91,92), gabapentin (88 
93), topiramat (94,95) ve botulinum toksin tip A (96) ile 
başarılı bir tedavi bildirmiştir. Bu çalışmaların çoğu MS’e 
sekonder TN’yi incelemiştir. Cerrahi tedavi, sekonder 
TN’de tedavi sonuçlarını bildiren küçük bir vaka serisi 
ile değerlendirilmiştir ve bu popülasyonda genel olarak 
daha az etkililiğe meyil olmuştur. Çoğu yazar, MRG’de 
trigeminal sinirin kesin bir vasküler kompresyonunun 
tespit edilmediği sürece Gasserian gangliyon uygula-
malarının kullanılmasını önermektedir. Radyofrekans 
termokoagülasyonu dental uygulamaların ardından se-
konder TN’de düşünülebilir (97). Vaka raporları, MS’li 
hastalar için bir MVD faydası bildirmiştir, ancak MS’li 
olmayan hastalara göre daha az etkililiği düşündürmüş-
tür (98,99). Ortanca 55 aylık (17-99 ay arası) bir gözlem 
süresi boyunca MS’li 15 hastayı araştıran retrospektif 
bir kohort çalışmasında, yedi hastanın (%47) tamamen 
paroksizmlerden kurtulduğu ve ilave dördünde (%27) 
epizodik ağrıda anlamlı bir rahatlama (>%50) olduğu 
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hastaları tarafından yürütülen destek grupları ilk kez 
ABD ve İngiltere’de kurulmuştur ve şimdi Avustralya, 
Kanada, Danimarka, Almanya, İspanya ve Fransa’da da 
yürütülmektedir. Hastalar, bu topluluğun ihtiyaçlarını 
anlayan destek grubu gönüllülerinden alabilecekleri des-
tek ve tavsiyeye büyük ihtiyaç duyulduğunu bildirmiştir. 
Telefon ve e-posta yardım hatları, web tabanlı forumlar, 
yerel gruplar, ulusal toplantılar ve konferanslar aracılı-
ğıyla üyelerle ve diğerleriyle düzenli iletişim, bu hastalar 
için çok yararlı olabilir.
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