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G İ R İ Ş  V E  A M A Ç

Serebrovasküler hastalık grubu, nörolojik hastalıklar 
arasında sıklıkla görülmekte, birçok ölüm ve sakatlıkların sebebini 
oluş turmaktadır(2,3,4,57).

Serebrovasküler hastalıklardan, spontan subaraknoid 
kanamada, tanıya gitmekte çeşitli laboratuar inceleme metotları vardır. 
Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT), elektroensefalografi (EEG), 
serebral anjiografi, beyin sintigrafisi sık kullanılan tanı 
yöntemleridir. Yine tanıda enzim çalışmaları da kullanılan yöntemler 
arasındadır. Birçok enzimler ve bunların izoenzimleri, spontan 
subaraknoid kanamalı hastaların serum ve beyin omurilik sıvılarında 
(BOS), yükselirler. Glutamic oxaloacetic transaminase (GOT), glutamic 
pyruvic transaminase (GPT), lactic dehydrogenase (LDII),isocitric 
dehydrogenase (ICDH), malate dehydrogenase (MDH), fructose 1-6 
diphosphate aldolase (ALD), ve creatine phosphokinase (CPK), bu 
enz imlerdendir.

Literatürde, bu enzimler ve bazı izoenzimlerindeki 
aktivite değişiklikleri, spontan subaraknoid kanamanın tanı ve 
progoozunda, değerli bilgiler taşımaktadır. Bu konudaki yayınlara her 
geçen gün artan bir sıklıkla rastlanılmaktadır(2,4,5,6,14,19).

Bu çalışmada,spontan subaraknoid kanama olgularında, ilk 
üç gün içinde, serum ve BOS'da, CPK enzim düzeyleri ve EEG 
değişikliklerini inceleyerek, bunların tanı ve prognostik değerlerini 
araştırroayı planladık.





G E N E L  B İ L G İ L E R  
SPONTAN SİTBARAKNOİD KANAMA
Spontan subaraknoid hemorajide kan, araknoid altı 

mesafeye değişik yollardan ulaşır. Bu yollar arasında; bir arterin veya 
venin yırtılması sonucu kanın, doğrudan subaraknoid mesafeye geçmesi, 
başlangıçta parankim içi olan bir kanamanın daha sonra ventriküler 
sisteme açılması ve oradan da subaraknoid mesafeye geçmesi, subdural 
nemorajik bir effüzyonun araknoid zarın yırtılmasıyla ve kortekse yakın 
parankimal bir kanamanın piamateri yırtarak, subaraknoid mesafeye 
geçmeleri sayılabilir(l,57,58,59,70,77,80).

Spontan subaraknoid kanamanın nedenleri arasında ilk uç 
sırayı sırasıyla; anevrizmalar, hipertansif aterosklerotik serebral 
damar hastaliKİarı ve arterio—venöz malformasyonlar alır. Daha az oranda 
ise, çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen, subaraknoid kanama 
grubu içinde, seceoral tümörler, mikotik anevrizmalara sebeb olan 
bakteriel endokardıt, kan diskrazileri veya antikoagülan ilaçların 
kullanılması sonucu orta}^ çıkan koagülopatiier, bazı etıfeksiyöz 
hastalıklar, ekzojen ve endojen toksemiler, allerjik reaksiyonlar ve 
kortikal venöz trombozlar sayılabilir. Etyolojinin belirlenemediği 
olgular % 20-22'ye kadar ulaşır(7,8,9,10,11,57,58,80).

Locksley'in 5431 vakayı kapsayan araştırması sonucu sııb -
araknoid kanamanın, % 51 oranında sadece intrakranial anevrizmalara, %

15 oranında hipertansiyon ve aterosklerotik serebral vasküler
hastalıklara, % 6 oranında arterio-venöz malformasyonlara, % 6 oranında
da çeşitli nedenlere ve % 22 oranında bilinemeyen nedenlere bağlı olarak 
geliştiği ortaya çıkmıştır(80).





Spontan subaraknoid kanama geçiren vakaların % 22'sinde 
kanamanın nedeni ve orijini anlaşılamamaktadır. Bunların pek çoğu 
rüptüre olduklarında kendilerini ortadan kaldıran, ince arterio-venöz 
malformasyonlara bağlı olabilmekte, anjiografi ve otopsi çalışmalarında 
dahi gözden kaçabilmektedir. Bazı vakalarda ise Crawford ve Russell'in 
kriptik vasküler hamartomlar olarak isimlendirmiş olduğu mikroskopik 
sııbepandiınal arterio-venöz ve venöz anomaliler, subaraknoid kanlamadan 
sorumlu olabilmektedir. Anevrizma, fundusundan ziyade boynundan rüptüre 
olduğunda, teşekkül eden koagülüm rüptür yerini doldurarak, anevrizma 
boynunu tıkamakta ve anjiografik olarak demonstrasyonu engellemektedir. 
Böyle vakalarda ikinci bir rüptür 'olmadığı takdirde, kanamanın nedeni 
ortaya konulamamaktadır. Dört serebral damar anjiografisini 
tamamlamaktaki başarısızlık veya anjiografik çalışmaları taınamlayamamak, 
negatif sonuçlardaki yüksek insidansa yardım etmektedir. Bu durum 
özellikle, posterior sirkülasyondan kaynaklanan lezyonlar için 
geçerlidir(öO).

Hipertansiyon ve ateroskleroz, damar duvarını 
zayıflatarak subaraknoid kanamaya neden olur. Bazanda tromboz ve 
hemorajik infark, subaraknoid kanamaya neden olabilir. Yukarıda 
belirtildiği gibi, hipertansiyon ve ateroskleroz, damar duvarını 
zayıflatarak subaraknoid kanamaya neden olmaktadır. Ancak önemli olan 
nokta, rüptüre anevrizma vakalarına, çoğunlukla hipertansiyon ve 
ateroskleroz eşlik etmesi sebebiyle, hipertansiyon ve ateroskleroza 
bağlı subaraknoid kanana teşhisi, yeterli anjiografik çalışmalar 
tamamlanarak, bir anevrizma veya arterio-venöz malformasyon elimine 
edilmesine kadar konulmamalıdır(80).

Arterio-venöz malformasyonlar beyinde herhangi bir yerde 
bulunabilirse de en sık konveks.itede yerleşmektedir(70).

Santral sinir sisteminde, değişik tipte anevrizmalar 
tanımlanmıştır. Ancak etyolojisinin halen kesinlik kazanmamış olması ve 
özellikle konjenital faktörler ile kazanılmış dejeneratif değişiklikler 
arasındaki ilişki göz önüne alınırsa aşağıdaki gibi yapılan bir 
sınıflandırma, akılcı bir yöntem gibi görülmektedir(1,80).

i n t r a k r a n i a l  a n e v r i z m a l a r  :
1. Sakküler anevrizmalar (% 99)
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a. Konjenital fonn
b. Kazanılmış dejeneratif değişiklikler

1- Bilinmeyen faktörler
2- Mikotik anevrizmalar
3- Sifilitik anevrizmalar
4- Iravmatik anevrizmalar
5- Dissekan anevrizmalar

2. Fusifom ( a ter os klero t ik ) anevrizmalar (% 1)
a. Konjenital faktörler
b. Ateroskleroz

Sakküler anevrizmalar jöz.ellikle Willis poligonu üzerinde 
yerleşmişlerdir. Eu anevrizmaların % 85-90'ı anteriör sirkülasyonda,
% 3-15’i posteriör sirkülasyonda bulunduğu düşünülmesine karşın, 
Drake'nin serisi hariç büyük klinik serilerin hiçbirinde, posteriör 
sirkülasyon anevrizmalarının insidansı % 10'dan daha fazla 
değildir(1,80).

Sakküler anevrizma insidansını, izole arter seviyesine 
indirgediğimizde, bunların sıklık sırasına göre; arteria kominikan 
anteriör, arteria kominikan posteriör orijinli ve arteria serebri rnedia 
bifürkasyonunda bulundukları saptanır. Bütün klinik büyük serilerde 
sıralama bu şekilde olmasına karşın, Pakarinen'in otopsi materyallerini 
de kapsayan popiilasyon çalışmalarında, arteria serebri media 
anevrizmalarında daha büyük bir oran vardır. Bu nedenle, arteria serebri 
media anevrizmalarına daha güç tanı konulduğu veya bu lokalizasyondaki 
anevrizmaların daha yüksek bir mortalité oranı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Posteriör sirkülasyon anevrizmaları içinde ise baziler 
bifürkasyon anevrizmaları bu bölge anevrizmalarının % 50-55!ini 
oluşturur(l,80).

İntrakranial sakküler anevrizmaların çok büyük bir 
bölümü, arteria karotis interna, arteria bazilaris, arteria serebri 
media veya arteria serebri anteriör gibi büyük damarların son 
bifürkasyonlarmda, yahut ta arteria oftalmika, arteria kominikan 
posteriör, arteria koroidea anteriör yada arteria serebellaris anteriör 
inferiör gibi ana arterlerden çıkan büyük dalların distalinde 
bulunurlar.
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Sakküler anevrizmalar büyük! tiklerine göre çapları; 2 
nım'den küçük bebek anevrizmalar, 2-6 inin arasındaki küçük anevrizmalar,
6-15 mm arasındaki orta büyüklükteki anevrizmalar, 15-25 mm arasındaki 
büyüle, anevrizmalar, ve 25-60 mm arasındaki dev anevrizmalar olmak üzere 
beş grubta toplanırlar(80).

İntrakranial sakküler anevrizmalar; polikistik böbrek, 
aort kuarktasyonu, Ehlers- Danlos sendromu, psödoksantoma elastikimi, 
Preidreicb atalesisi ve fibromüskliler dispilazi gibi tanımlanmış 
herediter bir sendrom ile birlikte olabilir. Sakküler anevrizmalar, 
yukarıda sözü edilen hastalıklarda sıklıkla mültibl olarak 
görülürler(80).

Yüzde yirmi oranında mültibl olduğu kabul edilen 
anevrizmalara, rutin otopsi serilerinde % 22 ve anjiografik olarakta % 
18,5 oranında rastlanılmaktadır(8Û).

Spontan subaraknoid kanama1 genellikle yetişkinlerde 
görülür. 40-60 yaşlar arasında sıktır. Subaraknoid bemoraji nedeni 
olarak, arterio-venöz malformasyonlar ilk on yaş grubu içinde birinci 
sırada iken, giderek azalır. Buna karşın anevrizmalar ilk sıraya geçer. 
30-60 yaş grubu içinde ilk sıraya geçen anevrizmalar, 50 yaş civarında 
pik değere ulaşırlar. 70 yaşın üzerinde belirgin sebeb aterosklerozdur. 
Kanama, 20 yaşın altında kadınlarda, 70 yaşın üzerinde erkeklerde daha 
çok görülürse de,genel olarak tüm vakalar göz önüne alındığında, cinsler 
arasmda anlamlı bir fark yoktur(1,57,80).

Genel popülasyonda subaraknoid kanamanın gerçek 
insidansmı bulmak kolay değildir. Her şeyden önce subaraknoid kanama, 
ilk planda belirli sayıdaki vakanın, hastaneye ulaştırılmalarından önce 
ölmelerine neden olmaktadır. Buna kanıt olarak, ani ölümleri kapsayan 
geniş otopsi serilerinde, spontan subaraknoid kanamanın % 25,7 gibi bir 
orana sahip bulunması gösterilebilir. Subaraknoid kanamanın sıklığını 
saptamaktaki ikinci zorluk ise spesialize üniteleri bulunmayan 
hastanelerde bu hastaların yanlış tanı konulduğu için atlanılmasıdır. 
İntrakranial anevrizma insidansı da pek çok otopsi serisinin konusunu 
teşkil etmiştir. Genel popülasyondaki anevrizma insidansı, otopsi 
istatistiklerine göre % 02-9 arasında değişmektedir. Yakın zamanlardaki 
yapılan çalışmalarda, otopsiler sırasında, serebral arterlerin daha 
dikkatli bir şekilde gözlenmesiyle, daha fazla sayıda anevrizmaya 
rastlanıldığı ve insidansm arttığı ortaya çıkmıştır(80).





Subaraknoid hemoraji insidansı 100.000'de 16-20 olarak 
kabul edilir. Pakarinen'e ait bir çalışmada, Helsinki popülasyonunda, 
subaraknoid kanamanın 100.000'de 15,7 olduğu, etyolojisinde 

anevrizmaların bulunduğu subaraknoid kanamaların ise 100.000'de 10,3 
olduğu belirtilmektedir(l,80).

Spontan subaraknoid hemoraji, fiziksel bir efor 
sırasında,istirahatte hatta uykuda olabilir. Klinik tablonun ağırlığı; 
kanamanın yeri, miktarı ve yaygınlığı ile değişir(l,57,58,80).

Spontan subaraknoid kanama, karekteristik semptom ve 
bulgulardan ibaret bir spektrum oluşturur. Bunlar arasında; baş ağrısı, 
ense sertliği, şuur seviyesinde değişik derecelerde olmak üzere 
bozukluklar, bulantı, kusnıa, fotofobi, hiperakuzi ve çeşitli nörolojik 
defisitler sayılabilir. Tanı yöntemlerinden elde edilen bulgularla bu 
semptom ve bulgular kombine edildiğinde, hastanın subaraknoid kanamadan 
ne ölçüde etkilendiğine, düzelme şansının ne oranda olabileceğine karar 
vermek mümkün olabilir(l,57,58,70,78,80).

Spontan subaraknoid kanamanın başlangıcında, başın 
herhangi bir yerinde olabilen ağrının veya en azından bu baş ağrısının 
ani başlangıcına, dramatik tabiatına ve kısmi lckalizasyonuna alışık 
olmayan birisinde ani, şiddetli ve çoğu zaman korkutucu bir niteliği 
bulunabilir ki bu muhtemelen anevrizma duvarının rüptürüne bağlıdır. 
Hastalığın daha sonraki dönemlerinde görülen baş ağrısı ise meningeal 
irritasyona ve kafa içi basınç artışına (KİBAS'a) bağlıdır. Bu ağrırım 
ensede lokalize olması, çoğunlukla sırtüstü yatan hastalarda subaraknoid 
mesafedeki kanın şekilli elemanlarının sistema magna bölgesinde 
toplanmasına bağlıdır(80).

Kanamanın şiddetine bağlı olarak, meningeal .irritasyon 
bulguları ortaya çıkar. Genellikle kanamadan sonraki 12-24 saat içinde 
ense sertliği teşekkül ederse de bazı nadir vakalarda, subaraknoid 
mesafede kan bulunmasına rağmen, meninks irritasyon bulgusuna 
rastlanılmayabilir. Meningeal irritasyonun sübjektif bulguları arasında; 
fotofobi, hiperakuzi ve hiperestezi bulunur(1,78,80).

Hastaların % 25'inde bulantı ve kusma görülür. 
Konvülziyonlara % 20 vakada rastlanılmakta olup, konviilziyonlar fokal 
olmaktan çok grand-mal nöbetler şeklinde ortaya
çıkmaktadır(1,57,58,70,78,80).
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Spontan subaraknoid kanamadaki görme bozuklukları son 
derece önemlidir. Akut dönemde vizyon bulanıklaşabilir. Bu kanama 
sebebiyle araknoid altı mesafedeki basıncın yükselmesine ve optik sinir 
boyunca iletilmesine bağlıdır. Akut hidrosefali ve optik siniride saran, 
subaraknoid mesafenin akut lokal distansiyonu, papilla stazını ve 
subhiyaloid kanamaları yeterince izah eder(l,80).

Papilla stazı, subaraknoid kanamadan genellikle 24 saat 
sonra teşekkül eder.Vakaların ancak da % 11-21'inde görülebilir(1,80).

Subaraknoid kanama öncesinde, uzun süre varlığını 
sürdürebilmiş anevrizma optik sinire bası yaparak, primer optik atrofide 
oluşturabilir.

Bazı vakalar, hastaneye gelmelerinden birkaç gün önce 
oluşan, kanamaya sekonden olarak gelişen mental durumlarında değişme ve 
baş ağrısından yakınarak gelebilirler(l,57,58).

Beyin dokusu içinde hematom yada arteriel spazmın olduğu 
durumlar haricinde fokal nörolojik semptomlar yoktur. Fokal nörolojik 
belirtiler bulunduğu takdirde bunlar; kuvvet, duyu ve konuşma 
bozuldukları şeklinde olabilir(80).

Spontan subaraknoid kanamadan sonra görülen geç 
detoriorasyon; hidrosefaliye,serabral ödeme veya vazospasma bağlı 
olabilir(1,70).

Spontan subaraknoid kanama geçiren hastaların nörolojik 
tablolarının belirlenmesi, takip ve tedavide yol gösterici olmaktadır. 
Klinik tabloyu belirlemek amacıyla değişik derecelendirme sistemleri 
kabul edilmiştir. Her sistemin değişik sayıda seviyeleri olup, her 
seviye belirli klinik bulguların mevcudiyeti ile karekterizedir. 1958 
yılında Toronto General Hospital'de Botterel, anevrizma vakalarının 
derecelendirilmesindestandart bir metot geliştirmiş ve yıllar geçtikçe 
bu derecelendirme bazı değişikliklere uğrayarak aşağıdaki şekli 
almıştır(1,57,75,80).

I. GRUP (Grade-1) : Hastanın şuuru açıktır. Nörolojik 
muayenede özellik yok. Ensede ağrı olabilir (Minimal kanama).

II. GRUP (Grade-2) : Hastanın şuuru açık,üçüncü kranial 
sinir paralizisi ve ense sertliği gibi nörolojik defisitler vardır 
(hafif kanama).
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III. GRUP (Grade-3) : Bilinci uykuya eğilim veya 

konfüzyon halinde olan,ense sertliği bulunan nörolojik başka defisiti 
olan veya olmayan hastalar (orta derecede kanarsa).

IV. GRUP (Grade-4) : Semikoma halindeki başka nörolojik 
defisiti olan yada olmayan hastalar (orta ve ciddi kanama).

V.GRUP (Grade-5) : Deserebrasyon gösteren ağır vakalar 
(Şiddetli kanan'a).

Bu derecelendirme sistemine göre; 50 yaşın üzerindeki 
hastalara her zaman için ilave bir derece verilir. Eğer vakanın kalb, 
böbrek, akciğer ve karaciğer hastalığı varsa, ilave bir derece daha 
verilir ve hastalığa ciddi bir risk faktörü eklenmiş olur(l,80).

1968 yılında Hunt ve Hess diğer bir derecelendirme 
sistemleri tarif etmelerine rağmen, bu sistem 1974 yılında revizyona 
uğramıştır. Hunt1 m  derecelendirme sistemi ise aşağıdaki gibidir;

Grade-1 : Asemptomatik vakalar veya minimal baş ağrısının 
ve ense sertliğinin bulunduğu hastalar.

Grade-2 : Hafif veya şiddetli başağrısı ve ense sertliği 
olup, kranial sinir paralizisinin haricinde nörolojik defisiti 
bulunmayan hastalar.

Grade-3 : Uykuya eğilim veya konfüze halde buiiunaıı, 
minimal fokal nörolojik defisitli hastalar.

Grade-4 : Stupor, hafif veya ağır hemiparezi,muhtemelen 
erken deserebrasyon rijiditesi ve vejetatif bozuklukları bulunan 
hastalar.

Grade-5 : Derin koma ve deserebrasyon rijiditesi olan
has talar.

Hunt sisteminde diabet, hipertansiyon, ateroskleroz ve 
kronik akciğer hastalığı gibi ciddi sistemik hastalığı olanlarda ve 
anjiografilerinde vazospazm olan hastalara bir ileri derece daha 
verilir.

Tıaha az kullanılan bir dereceleme sistemi olduğundan 
Nishioka'nm tanımladığı sistemden söz etmeyeceğiz.

Bu derecelendirme sistemlerinin bir başka ve önemli 
avantaji, cerrahi tedavi gereken Grade-1 ve 2'deki hastaların bu 
tedaviye aday olabileceklerini, daha üst derecelerdeki vakaların ise 
medikal tedavi ile durumları düzelmesi ve ancak derecelerinin 
düşmesinden sonra cerrahi tedavi yapılabileceğini göstermiş 
olmasıdır(80).
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Serebral anevrizma olgularının yaklaşık % 10 kadarı 
rüptüre olup subaraknoid kanama gelişmeden önce de klinik bulgu 
vermektedir. Bunlar arasında en sık rastladığımız, arteria kominikan 
posteriör anevrizmalarının ve arteria bazilaris anevrizmalarının 3. 
kranial sinire bası yaparak, paralizisine neden olmalarıdır. Diğer 
taraftan, 6. kranial sinir paralizisine daha az rastlanılmakta olup, 
nadiren bilateral 6.kranial sinir paralizileri de ortaya çıkar. Buradaki 
mekanizma; beyin sapı distorsiyonuna ve böylece sinirin, pons ile 
arteria serebellaris anteriör inferiör tarafından konıpresyonuna 
bağlıdır. Arteria karotis internanm, infraklinoid özellikle dev 
anevrizmaları, kavernöz sinüs içinde lckalize olup, intrakavemüz 
anevrizmalar olarak adlandırılır ve buradan geçen 3., 4., 6. kranial 
sinirler ile 5. kranial sinirin oftalmik dalına ait kompresyon 
semptomları oluştururlar. Arteria karotis internanm subraklinoid 
anevrizmaları ise optik sinire, kiazmaya ve pituiter glanda bası yaparak 
bu bölgelere ait bulguların ortaya çıkmasına sebeb olabilirler. Aşağıya 
doğru uzanan anteriör kominikan anevrizmaları kiazmaya bazı yaparken, 
yukarıya doğru uzananlar subfrontal kitle etkisi oluşturarak, tek 
taraflı vizyon kaybı ve anosmiye yol açabilirler. Arteria serebri 
medianm dev anevrizmaları ise silvian fissüre doğru uzanarak, 
hemiparezi ve hemipleji gibi fokal nörolojik defisitler 
oluşturabilirleri 1,80).

Spontan subaraknoid kanamalı hastalarda; lökositoz 
(15.000-20.OOO/ıım3) sıklıkla görülür. Sedimantasyon hızı, orta derece.de 
artmıştır. Akut dönemde; proteinüri (albüminüri), glukoztiri, nabız 
basıncında yükselme, antidiüretik hormonun düzensiz sekresyonu, pituiter 
yetmezlik, gastrointestinal kanama, aşırı katekolamin deşarjina bağlı 
olarak EKG'de miyokart infarktüsüne benzen bulgular 
görülebilir(1,57,80).

.Serebral lezyonun bir göstergesi olarak, literatürlerde 
LDH, GOT v.b. enzim aktiviteleri kriter olarak almmıştır(15,16). Öte 
yandan;yine yapılan bir çok araştırmada, beyinde zedelenme oluşturması 
açısından, kranial spontan subaraknoid kanamada CPK düzeyinin de arttığı 
belirtilmektedir. Bu konuda, spinal subaraknoid kanama ile ilgili 
ayrıntılı çalışmalar yoktur(14,17,18,19,20,39,42,43,44).
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Spontan subaraknoid hemoraji, gelişmiş ülkelerde dahi 
mortalitesinin yüksekliği sebebiyle sonucundan iyimser olunamayan bir 
hastalıktır, değişik yayınlarda, subaraknoid kanama olguları için 
mortalité % 60 - 70 olarak verilmektedir(12,13).

Pakarinen rüptüre sakküler anevrizmalarda, mortalité 
oranını belkide en kesin veren araştırıcıdır. Çünkü kendisine ait 
istatistikler, herhangi bir hastaneye ulaşmadan ölen vakaları ve tüm 
otopsi sonuçlarını kapsamaktadır. Pakarinen ilk kanamadan sonra 
mortalité oranını %43 olarak belirtmiş ve bu hastaların % 74'ününde ilk 
24 saat içinde öldüklerini bildirmiştir. Hastaneye camlı olarak ulaşıp, 
klinik istatistiklere dahil edilip, öpere edilemeyen sakküler 
anevrizmalı hastalarda mortalité 1. haftada %25, ikinci ayda % 50 ve 
beşinci senede % 70 olmaktadır(80).

Pakarinen nüks kanamada mortalité oranını, birinci ayda 
%24 ikinci ayda % 34 ve bir senenin sonunda % 38 olarak saptamıştır.

Spontan subaraknoid kanama olgularında gözlenen erken 
ölümlerin açıklanmasında en muhtemel nedenler; intraknanial 
stürüktiirlerin distorsiyonu ile birlikte intrakranial basıncın ani 
olarak yükselmesi ve hematomun kitle etkisidir. Diğer bir ölüm nedeni 
ise özellikle 4. ventrikül olmak üzere, ventrikiiler sistemin akut 
dilatasyonu ile sonuçlanan massif intraventriküler kanamadır. Erken 
dönemde sonuçlanabilecek ekstrakranial komplikasyonlar ise; kalb ritm 
bozuldukları ve pulmoner ödemdir(80).

Klinisyen tanı yöntemlerini çok iyi seçerek, bu durumu 
çok daha benign lezyonlardan ayırmalıdır. BBT; spontan subaraknoid 
kanamada da diğer serebrovasküler aksidanlarda olduğu gibi 
diyagnostiktir(l,57,58,70,78,80). BBT1de ; beyin dokusu içine veya 
ventriküllere geçmiş taze olan kanama, densite artması şeklinde görülür. 
BTT'de arterial spazm ise genellikle bulgu vermez(l,70,80).

Spontan subaraknoid kanamanın klinik bulgularının, bir 
kısmı şimik menenjit sonucu ortaya çıkar. Bakteriel menenjitle ayırımı, 
lomber ponksiyon yapılarak alınan BOS'un incelenmesiyle 
yapılır(l,57,58,70).

Semptom ve bulguların subaraknoid kanamayı düşündürecek 
kadar açık olduğu vakalarda lomber ponksiyon yapılarak tanının 
doğrulanması lazımdır(1,57,58,70,80).
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Hastanın anemnezinin karakteristik olduğu, papilla stazı 
ve lateralıze motor defisiti olan hastalara, lomber ponksiyon yapılması 
konusu tartışmalıdır. Klinisyenlerin çoğu teşhisi doğrulamak için ince 
bir ponksiyon iğnesiyle bir kaç damla BOS alınmasını, emniyetli bir 
girişim olarak kabul ederler. Ancak unutulmaması gereken husus, spinal 
sıvı sızıntısının subdural ve epidural mesafelere devam edeceği ve 
böylece intrakranial basıncı düşürerek anevrizma tracsmural basıncını 
artırabileceğidir. Bu husus göz önüne alınarak, bütün hastalara önce BBT 
ve bunun sonucuna göre lomber ponksiyona karar verilmelidir(1,80).

Spontan subaraknoid kanama olgularında, Lomber ponksiyon 
ile alınan BOS’un rengi, basıncı ve hücresel kapsamı, kanatmanın 
miktarına ve zamanına göre değişiklikler gösterir. Semptomların 
başlamasından 4 saat sonra BOS’da ksantokromi görülmeye başlar (minimal 
ve hafif kanamalarda). Ksantokromi, BOS'da kan olduğunu gösteren iyi bir 
bulgudur. Eritrositlerden, daha sonra bilüribine dönüşecek olan 
oksihemoglobinin çıkarak BOS içinde dilüe olmasına bağlıdır. Yeni bir 
kanama olmadığı takdirde, BOS 3. -4. günler bilüribine bağlı olarak 
sarı renkte görülür. Bir kaç hafta içinde renk normale döner.

Spontan subaraknoid kanamada, olayı takip eden birkaç 
günün prognostik önemi vardır. Bu devrede, bir kaç patolojik faktör 
birden intrakranial basıncı artırabilir. Araknoid villusların 
eritrositlerle blokajina bğlı olarak meydana gelen ve neticede, BOS 
absorb s iyonundaki bozukluk, BOS'un bazal sistemlerdeki akımında 
obstrüksiyon veya vazospazma eşlik eden serebral kan volümündeki artış 
gibi faktörlerden biri veya bir kaçı intrakranial basıncı artırarak 
hastayı tehdit eder. Sonuçta meydana gelen serebral perfüzyon 
basıncındaki azalmanın düzeltilmesi, subaraknoid kanamanın tedavisinde 
belkide en zor iştir.

Spontan subaraknoid kanamadan sonraki 24 saat içinde, 
BOS'da polimorf lökositler artar. Bu artışı mononükleer hücrelerdeki ve 
lenfositlerdeki artış izler. Mevcut lökositlerin sayısı, kısmen meninks 
irritasyonunun derecesine ve kanamanın ciddiyetine bağlıdır. Lenfositler 
BOS'da oldukça uzun süre, hatta ksantokromi kaybolduktan sonra bile 
bulunabilir(80).
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CREATİNE PHOSPHDKİNASE
Diagnostik maksatla enzinıoloji, ilk kez 1908 yılında 

Wolgemut tarafından, pankreatitli hastalarda, amilaz enziminin 
yükseldiğini göstermesiyle başladı. Kay, 1927 yılında kemik 
hastalıklarında, alkalen fosfataz yüksekliğinin tanıda kriter olarak 
kullanılabileceğini belirtti. Wrolewski ve Karmer tarafından 1950-1954 
yıllarında, nıiyokart lezyonunda başlangıçta GOT, daha sonra da LDH enzim 
düzeylerinde artış olacağı belirtildi. Daha sonraki yıllarda, ilk kez 
Warburg tarafından, molekül ağırlığı ve fizik özellikleri farklı ancak 
enzimatik özelliği aynı olan izoenzim tayinlerine yönelindi.

İMormal enzim değerleri popülasyon, fiziksel aktivite, yaş 
ve seks ile değişkenlik gösterir. Tanıda hastaların. enzim 
seviyelerindeki seri değişiklikler, normal kabul edilen değerlere göre 
daha anlamlıdır.

Bu enzimlerden creatine phosphokiııase (CPK) olarakda 
bilinen creatine kinase (CK), molekül ağırlığı 31.000 olan bir dimerdir. 
Birbirinden değişik özellikteki iki alt birimden oluşur(21,22,23).

Creatine phosphokinase, creatine'nin (Cr) adenosine 
triphosphate (ATP) tarafından fosforilasyonunu katalize eder. (Cr +  AXP~> 
Cr - P •¥ ADP). Bu reaksiyon reversibldir, pH değişikliği ile tersine 
döner (Cr-P 4- ADP— ^  Cr -4" ATP). Yemi bu reaksiyonların yönü pH'a 
bağlıdır. Reaksiyon, pH optimuai' 9 iken (Cr 4* ATP— ^ Cr - P "i" ADP) 
şeklinde, pH optimum 6,8 iken, (Cr-V- P —  ADP — >Cr -f ATP). seklindedir.

Reaksiyonların oluş hızları da farklıdır. Geriye dönüşme reaksiyonu, 
creatine'in fosforile edilme hızından 6 kez daha fazladır(24,25).

0 CIL H 3 II 0 0.
N - C - N AMP - 0 - P-0-P

NH H
CPK, Mg

Creatine (Cr) Adenosine triphosphate ( ATP )
O CHıı J H OI II o

(-)AMP - 0 - P " 0̂  H

NH

Phosphocreatine 
(Creatine phosphate, CrP)

Adenosine diphosphate 
( ADP )



I,

m



Bütün kinase'ler için olduğu gibi Mg iyonu, bu iki yönlü 
reaksiyonda da mecburi aktive edici bir iyon olarak yer alır. Yalnız Mg 
iyonunun optimal genişliği çok dardır. Fazla konsantrasyonda Mg iyonu 
inhibitör etki yapar. Yine birçok ağır metaller (Zn, Cu gibi), sulhydril 
tutucu maddeler, Mg iyonu ile kompleks yapan adenosine phosphate 
bileşikleri, ortophosphate'lar, poliphosphate'lar, alfa troksine, 
klorür, sülfat ve özellikle ürik asit, serum CPK enzim aktivitesini 
inhibe edici maddelerdir(26,27).

CPK'nin birbirinden değişik özelliğe sahip M ve B alt 
birimleri, üç ayrı bileşim yaparak, üç ayrı tip izoenzinı oluştururlar. 
Bunlar;

1. CPK̂  , beyin tipi (CPK - BB), olarak bilinir. 
Predominaııt olarak sinir dokularında bulunur. Ayrıca troid bezi, böbrek 
ve barsaklarda da mevcuttur.

2. CPK ̂ , kalb tipi (CPK - MB), olarak bilinir. Kalb 
diyafrağma ve özofagus düz kaslarında mevcuttur. CPK - MB tipi, miyokat 
CPK aktivitesinin % 20 sini teşkil eder.

3. CPK ̂  , kas tipi (CPK - MM), olarak bilinen 
izoenzimdir. en yaygın bulunan izoenzimidir. CPK -MM tipi izoenzim, 
normalde serum CPK aktivitesinin tamamını teşkil eder. Bütün dokularda 
bulunursa da özellikle iskelet kasında mevcuttur. Ayrıca bu kas tipi 
izoenzimin de MM^ , MM  ̂ > MM  ̂ ve MM  ̂ subgrublara ayrıldığı 
gös terilmiş tir(28,29,30).

Vücudumuzda, CPK aktivitesinin en yüksek olduğu dokular, 
çizgili kas, beyin ve kalb olup bu dokularda sırasıyla; 2000İÜ/yprotein,
 ̂ . °700 İÜ/ protein ve 35CİU/^ protein konsantrasyonlarında vardır. Diğer 

8 ° ... dokularda, örneğin diyafrağmada ve böbrekte 2-124 IU/ protein
Okonsantrasyonlarında bulunur. Karaciğer ve Eritrositlerde CPK aktivitesi 

yok denecek kadar azdır(22,31,32).
Bütün araştırmacılar tarafından kabul edilmiş ve 

kesinleşmiş normal serum CPK aktiviteleri yoksada literatürde (30°C'da 
yapılan ölçümlerde), erişkin bir erkekte 12 - 65 İÜ, erişkin bir kadırda 
10-50 İÜ normal aktivite değerleri olarak kabul edilmektedir. Yine, 
kabul edilen CPK aktivitesi, kadınlarda erkeklere oranla % 25 - 40 daha 
düşük bulunmakta ve fiziksel inaktivite, değerleri % 20 - 30 oranında 
düşürmektedir. Ayrıca CPK aktivitesi ırk ve genetik farklılıklar 
göstermektedir(31).
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Serum CPK aktivitesi klinikte, birçok hastalıkların 
tanısında yardımcı laboratuar incelemesidir. 1967 yılma kadarki 
bilgilerimize göre, beyin omurilik sıvısı CPK aktivitesi klinik tanıda, 
daha sınırlı değer taşımakta idi. Zira gözlenen değişikliklerin daha 
irregüler ve nonspesifik olduğu kabul ediliyordu. Oysa, son yıllardaki 
çalışmalarda, serebral lezyon oluşturan hadiselerde, BOS CPK 
aktivitesinin prognostik değer taşıdığına dair bilgiler gelmeye
başladı(l4,33,34,35).

Nörolojik hastalıklardan, müsküler distrofilerde, miyozit
ve polimiyozitlerde serum CPK aktivitesi yükselir.

Miyokart infarktüsü, miyokadit, perikardit, komplike kalb 
yetmezliği ve taşikardilerde CPK aktivitesi yükselir. Elektriki 
kardioversiyonlarda, kardiak kateterizasyonlarda da CPK aktivitesi artar.

Pulmoner emboli ve pnomonide, CPK aktivitesinde. orta
derecede bir artış vardır.

Alkol intoksikasyonlarında, konvülziyonlarda, psikoz
hallerinde, şokta, radyoterapi görmüş neoplazm vakalarında,
operasyonlarda, hiper ve hipotroidi durumlarında CPK aktivitesinde
değişik derecelerde yükselme gözlenir. Ayrıca intramüsküler
enjeksiyonlarda özellikle de lidokain ve phenotiazin enjeksiyonlarında,
serum CPK değerleri yükselir.

Literatürde, akut beyin lezyonlarında, serum ve BOS'da
GOT, GPT, LDH, ICDH, MDH, ALD ve CPK enzim aktivitelerinde değişiklikler
bildirilmiştir(14,15,17,18,23,36,37,38,39).

Beyin nöronlarının nükleus, mitokontria, mikrozom ve 
stoplazmaları içinde lokalize olan enzimler, sellüler lezyonlarda dışa 
verilir. Hafif sellüler lezyonlarda stoplazmik enzimler salınır.Beyin 
lezyonu ağır ise mitokontrial ve nükleer enzimlerde sekrete edilir, 
BOS'a geçer. BOS’daki enzimatik yükselme sadece hücresel, lezyona bağlı 
değildir. Aynı zamanda bütün organizmanın strese karşı olan cevabı da bu
yükselmenin bir kaynağını oluşturur(39,47).

CPK enziminin, CPK -BB tipi izoenzimi normal şahısların 
serum ve BOS'larmda bulunmaz. Akut beyin zedelenmesi oluşan hastaların 
serum ve özellikle BOS'larmda bulunabileceği
gösterilmiştir(l4,25,30,46,48).
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Akut beyin lezyonlarmdan sonra CPK - BB tipi 
.izoenzimin, BOS’daki aktivitesi, seruma göre daha önemlidir. Bu durum 
gerek insanlarda ve gerekse hayvanlarda çalışmalarla 
gösterilmiştir(14,49). BOS, seruma nazaran beyin ekstraselltiler 
sıvısıyla daha yakın ilişkilidir. Akut beyin lezyonlarmdan sonra BOS'da 
CPK - BB artışı bu yakın ilişkiye bağlıdır.Serebral bozukluklardan sonra 
BOS1da CPK - BB tipi izoenzim bulunması, bu enzimin serebral orijinli 
olduğunu destekler. Yapılan çalışmalarda, akut beyin hasarlarından sonra 
BOS enzim aktivite tayininin, serum enzim değişikliklerinden daha iyi 
bilgi verebildiği ve yüksek CPK - BB aktivitesinin, ağır beyin 
zedelenmesiyle ilgili olacağı belirtilmektedir(l4,42,47).

Şiddetli, akut beyin zedelenmesini takiben, ilk günlerde 
alman serumda, düşük seviyede CPK - BB aktivitesi bulunması kandan bu 
izoenzimin hızla temizlendiğini düşündürmektedir(43).

Akut beyin zedelenmesinden sonra BOS'daki CPK - BB 
aktivitesi ile beyindeki lezyonun şiddet ve derecesi arasındaki ilişki 
tam kesinleşmemiştir. Literatürde, serebral lezyonun klinik şiddeti ile 
CPK - BB aktivitesindeki değişikliğin ilişkisi bulunmadığına ait 
bilgiler olduğu gibi genellikle şiddetli beyin lezyonu bulunan 
vakalarda, BOS'daki enzim seviyelerinin yüksek olduğunu bildiren 
çalışmalar da vardır(l4,25,30,46,48).

Serebral lezyonlardan sonra serum ve BOS örnekleri alma 
zamanlarının, enzimatik aktiviteyi etkilediği belirtilmektedir. BOS CPK 
aktivite yükselmesinin yalnız mevcut beyin zedelenmesine bağlı 
olmayıp, Aynı zamanda, vazospazma ve numunenin alınma zamanına da bağlı 
olduğu bildirilmektedir(41,44,49).

Yapılan çalışmalarda, BOS'da CPK-BB tipi izoenzim 
aktivitesinin, serebral olayın başlanğıçmdan altı saat sonra tesbit 
edilmeye başlandığı ve bir hafta süreyle bu durumun devam ettiği 
belirtilmektedir. Bu aktivite değerinin 2-96 İÜ arasında seyrettiği 
enzim seviyesi ile nörolojik bulgular arasında paralellik olduğu ifade
edilmektedir(44,50,51).

Akut beyin lezyonlarmda, BOS'da yüksek CPK-BB 
aktivitesinin kötü prognozu gösterdiğine ait bilgiler olmasına rağmen, 
bu konuda prognozu kesin olarak belirleyen değerler 
yoktur(14,41,44,51,52).
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Literatürde, genel olarak kabul edilen, spontan 
subaraknoid kanamada, serum CPK-BB aktivitesinin zayıf prognostik değeri 
olduğudur(53,54).

Sonuç olarak; akut beyin lezyonlarmdan sonra serum ve 
BOS'da CPK aktivitesinin yükseldiği, BOS'daki artışın serebral 
zedelenmenin daha iyi bir göstergesi olabileceği, fakat bu artışın 
çeşitli vakalarda büyüle farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Bu 
farklılıkların kesin nedeni bilinmemekle beraber bu konuda yapılancak 
olan detaylı çalışmaların konuya açıklık getireceği 
sanılmaktadır(14,28).

ELEKTROANSEFALOGRAFİ
Elektroansefalografi (EEG), serebral nöronlardaki 

biyoelektrik aktivitenin, uygun amflifikasyon ve yazdırma cihazları 
kullanılarak, kağıt üzerine kayıdı esasına dayanır(56,57,58,78).

EEG, organik lezyonlarm beyinde oluşturduğu, serebral 
fonksiyon bozukluğunu ortaya koyabilen bir incelemedir. Serebrovasküler 
lezyonlar, genellikle EEG anormalitesi ile birliktedir. Tekrarlanan 
traseler, porgnozu belirlemede değerlidir(55). Serebrovasküler 
aksidanlarda, meydana gelen EEG aııormaliteleri, lezyonun başlangıcından 
birkaç saat sonra ortaya çıkar. Üç ile on gün içinde artarak, müteakip 
haftalar içinde azalırlar. Lezyonlar genellikle, arteria serebri 
rnedianın dallarında oluştuğu için anormaliteler, çoğu kez temporal 
bölgelerde ortaya çakmaktadır. EEG anormalitalerinde azalma, düze "üne 
serebrovasküler lezyonlarm, tümörden ayrılmasında kıymetlidir. Her ne 
kadar serebrovasküler olaylarda EEG anormaliteleri devam edebilirse de 
bir süre sonra giderek azalır. Tüm serebrovasküler aksidanlarda % 25 
oranında normal EEG kaydı elde edilebilir(55).

EEG ile kesin kanama tomboz ve emboli olduğu 
ayırtedilemez. Ancak hematom oluşmuş kanama vakaları, fokal bulgu 
verebilir. EEG, lokalizasyona bir ölçüde yardımcı olabilir. Ancak 
patolojik olayın natüriinü belirleyemez. Klinik ve diğer bulgularla 
birlikte patolojik tanıya yaklaşım olabilir(55,60).
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Her ne kadar bütün otörlerce kabul edilmese de, EEG 

incelemeleri tanıya yardımcı olabilir. Bazan da EEG kayıtları, tanıda 
şüphe yaratabilir. EEG anormaliteleri serebral lezyonun cinsine bağlı 
değildir. Genel olarak serebral kanamaların, serebral trombo-embolik 
olaylardan daha belirgin ve yaygın, EEG anormaliteleri gösterdikleri 
söylenebilir(60).

Beyin vasküler olaylarında EEG traseleri; bilateral, 
ünilateral ve kontrlateral bozukluklar gösterebilir(63,64,65).

Şüpheli EEG anormalitelerini provake etmek için hastanın 
durumu uygunsa, aktivasyon metotları uygulanır. Bu metotlardan en çok 
kullanılanlar; hipervantilasyon ve karotit sinüs masajıdır. Her iki 
metotlada EEG anormaliteleri provake edilebilir. Ancak, akut subaraknoid 
kanama vakalarında bu metotlara başvurmamak gerekir(63,66).

İntraserebral kanamalarda EEG anormaliteleri;
1.Ünilateral: 1. Alfa aktivitesinde depresyon,

2. polimorfik delta aktivitesi veya yavaş
teta aktivitesi,

3 . Keskin dalga aktivitesi.
2.Bilateral: alfa aktivite depresyonu, 

lokalizasyon vermeyen teta ve delta yavaş dalgaları.
3. Kontrlateral:

1. Alfa aktivitesinde depresyon,
2. Lokal delta aktivitesi; bu aktivite 

genellikle temporal lokalizasyonludur.
Derin kanamalar;
a). Kapsüler kanamalar: Bu kanamalarda EEG'de orta derece 

bir alfa aktivite depresyonu genel olarak görülür.Temporo-frontal 
bölgelerde delta aktivitesi izlenebilir. EEG anormaliteleri bilateral 
bulunabilir. Kontrlateral bulgula■: nadiren gözlenir.

b). Beyin sapı kanamaları: Bu kanamalarda EEG 
belirtildiği üzere belirgin bir özellik taşımaz, iyi gelişmiş alfa 
aktivitesi izlenebilir ve bu aktivite göz açmakla bloke olmaz.

İntra.serebellar kanamalarda EEG'de genellikle belirgin 
bulgu tesbit edilmez.

Subaraknoid kanamalarda EEG amormalite göstermeyebilir. 
Ancak, bilateral anormalite lokal delta, teta aktivitesi, keskin dalga 
aktivitesi gibi nonspesifik bulgular görülebilir.





Subdural hematomlarda, genellikle görülen ünilateral EEG 
bozukluklarıdır.Hızlı zemin aktivitesinde amplütüd depresyonu, tam veya 
ünilateral kortikal aktivite depresyonu şeklinde görülebilir. Subdural 
hematom vakalarında nadir de olsa normal EEG, bilateral bozukluklar, 
düşük voltaj, hızlı aktivite, ipsilateral temporal yavaş dalgalar 
izlenebiliri 5,6,74).

Anevrizma rüptürüne bağlı subaraknoid. . kanamalarda, 
EEG'de yaygın delta, teta aktivitesi, bazan anevrizma tarafında fokal 
dikenler ve yavaş dalgalar gözlenebilir. Bu fokal anormalite, bir hafta 
veya daha uzun bir zaman sonra kaybolur. Eğer bu anormal fokus devam 
ediyorsa, yeni bir kanama veya serebral infarktı gösterebilir. 
Subaraknoid kanamada, kanamayı takiben EEG değişiklikleri girederek 
azalır,bazan da daimi kalıcı değişiklikler olabilir(64,67,69).

Subaraknoid kanamada, EEG'nin katkısı sınırlı olup akut 
devrede elektrokortikal aktivitede, geçici yavaşlama oluşur. Hubschmann 
ve Komhauser'e göre, kanamanın başlangıç döneminde zedelenme, kan 
damarlarından ziyade kortikal nöronlardadır(69).

Serebrovasküler aksidanlarda. kortikal lezyonlan 
subkortikal lezyonlardan ayırmada, EEG yardımcı olabilir. Genelde, büyük 
damar tıkanmasına bağlı korteks tutulması olan hastaların, EEG'si 
çoğunlukla anormalite gösterir. Halbuki ufak damar, subkortikal veya 
beyin sapı infarkları, normal EEG traseleri verebilir. Yaşlılarda yeni 
başlayan epileptik nöbetler sıklıkla, gözden kaçan serebrovasküler bir 
hastalığı düşündüren bulgu olabilir(70).

EEG'nin serebrovasküler hastalıklarda, pratik değeri iki 
madde halinde özetlenebilir;

1.Klinik tablonun ağır olmadığı ve EEG'nin silik olduğu 
durumlarda, prognozun iyi olabileceği söylenebilir.

2. Akut dönem geçtikten sonra yapılan EEG kontrollerinde 
biyoelektrik bozuklukların düzelme belirtileri, serebrovasküler 
hastalıkları karışabileceği tümör vakalarından ayırmada önemli . bir 
kriter olabilir(57).
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M A T E R Y A L  V E  M E T O D
MATERYAL
Bu çalışma; 22.7.1987 - 1.6.1988 tarihleri arasında, 

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı'na olayın 
başlangıcından itibaren, üç gün içinde başvurup,yatırılarak yapılan 
incelemeleri sonucu, spontan subaraknoid kanama tanısı alan 30 hasta ve 
20 vakadan oluşan kontrol grubu üzerinde yapıldı.

Has Lalarda ve kontrol vakalarının seçiminde, yaş ve cins 
ayırımı yapılmadı. Hasta ve kontrol vakalarının tümüne, lomber 
ponksiyon yapılarak BOS alındı.

Serum ve BOS numuneleri, aynı zamanlarda alındı, numune 
alımlarıyla birlikte EEG traseleri çekildi.

EEG kayıtları, Anabilim Dalımızda mevcut EEG aleti 
( NİHON - KOHDEN marka 10 kanallı) ile yapıldı. EEG çekimleri,izole odada 
koltukta veya hasta oturamıyacak durumda ise yatakta yapılmıştır. 
Elektrot bağlantıları, programlara göre değişmek üzere, monopolar ve 
altı bipolar programda alındı. Çekim yapılırken aktivasyon metotları 
kullanılmadı, kayıt hızı, 30 mm/sn ve 10 mm=100 mikrovolt amplütüd 
olarak ayarlandı. Hasta grubundaki bazı vakaların, EEG trase örnekleri 
çalışmamızın sonuna eklenmiştir.

Hastalarda, spontan subaraknoid kanama dışında, 
çalışmanın sonuçlarını etkileyebilecek, CPK aktivitesini 
değiştirebilecek, dahili bir patoloji bulunup,bulunmadığı her hasta için 
EKG, teleradyogramdan sonra yapılan, dahiliye Konsültasyonu ile 
incelenip, başka dahili bir patolojisi bulunanlar bu çalışmaya alınmadı.

Çalışmaya alınan hastalarda ve kontrol grubunu oluşturan 
vakalarda, anemnez ve nörolojik fizik muayene ile bir kas hastalığı 
tesbit edilmedi. Şüpheli bulunan vakalar da çalışma kapsamına alınmadı.



I
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Serum ve BOS numuneleri, uygun teknikle alınarak,
Fakültemiz Biokimya Anahilim Dalı, Biokimya laboratuarında CPK enzim 
aktivite tayinleri yapıldı.

Hastalar ıçm ekteki, anket formu düzenlendi.
EEG'lerin objektif olması açısından, tümü birden, klinik 

bilgi verilmeden Ana Bilim Dalımızda yapıldı.

Serum ve BOS CPK enzim düzeyleri tayini optimized 
standart metod ile yapıldı.

geniş dağılım göstermektedir. Normal dağılıma uymamaktadır. Bu nedenle, 
hasta ve kontrol grublarının istatistiki değerlendirmesi, non parametrik 
bir yöntemle, Mann - Whitney U testi ile yapıldı.Şu formüller

METOD

Yukarıda belirtilen bu metodun (30°C da yapılan serum ve 
BOS CPK aktivitesinin) test prensibi şöyledir;

CPKCreatine phosphate 4- ADP ■ Creatine 4- ATP
HKGlucose 4- ATP.. ^  Glucose-6-P 4- ADP----

Glu-6-P DH Glucose-6-P -t- MAPP.^t»— — Gluconate-6-P 4- NADPH H
İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
Serum ve BOS'daki CPK değerleri istatistiksel olarak

kullanıldı; (n^ 4- 1)
«1 = W - “l ,2

U testindeki: hasta sayısı (30), 
n f z  kontrol vaka sayısı (20)
R̂ —  Hasta grubundaki değerlerin

testdeki özel toplamı.

U - (n̂  .n2 ) / 2
z —

--------------- 1

(ryf- n2 -f-





Bulunan z değeri, z cetveli ile karşılaştırılarak 
anlamlılık tesbiti yapılmıştır.

Bütün vakalara, sırasıyla şu işlemler uygulandı:
1. Dikkatli ve tam bir anemnez alındı.
2. Tüm sistemlerini kapsayan, genel fizik muayeneleri

yapıldı.
3. Müsbet nörolojik muayene bulguları kaydedildi.
4. Aşağıdaki, rutin laboratuar tetkikleri yapıldı;

a. Tam idrar tetkiki.
b. Hemoglobin, hematokrit, lökosit sayımı ve 

sedinıentasyon hızı.
c. Serum; glikoz, BUN, Kreatinin değerleri.
d. EKG.
e. Teleradyogram.

5. Hasta grubunu oluşturan bütün vakalara, dahiliye 
konsültasyonu yapıldı.

6. Çalışma kapsamına aldığımız bütün vakalarda, spesifik 
tetkik olarak, serum ve BOS CPK enzim düzeyleri tesbiti ve EEG 
kayıtları yapıldı.
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B U L G U L A R
Çalışnamızda, olayın başlangıcından itibaren ilk üç gün 

içinde kliniğimize başvurup, spontan subaraknoid kanama tanısı konmuş, 
hastalarırl CPK enzim düzeylerini ve EEG değişikliklerini inceledik.

Tanı konulmuş 30 vaka ile kontrol vakalarının yaş 
dağılımları tablcc-l'de, Hasta grubundaki vakaların, serum ve BOS total 
CPK değerleri tablo-2'de, Kontrol vakalarının serum ve BOS total CPK 
değerleri de tablo-3'de gösterilmiştir. Hasta grubundaki vakaların EEG 
değerlendirme sonuçları tablo-4'de, Kontrol grubu EEG değerlendirme 
sonuçları tablo-5'de, Hasta grubunun serum ve BOS CPK değerleri 
ortalaması ile kontrol grubunun serum ve BOS CPK değerleri 
ortalamaları, grafik şeklinde tablo-6'da verilmiştir.

Çalışma kapsamına alınan 30 hastanın, 16'sı (% 53.3) 
kadın, 14'ü (% 46.7) erkek ve kontrol grubunu oluşturan 20 vakanın da 
14'ü (% 70) kadın, 6'sı (% 30) erkek idi.

Hasta vakalardan en genci 28, en yaşlısı 81 yaşında olup, 
toplam 30 vakanın yaş ortalaması; 53.56 idi. Bu değer erkek hastalar 
için 54.86 yaş, kadın hastalar için 52.43 yaş olarak bulundu.

Çalışmaya alman 30 hastadan 15 i klinikte takip ve 
tedavileri sürerke ölmüştür. Ölen bu hastaların yaş ortalaması 58.73, 
salahla taburcu edilen diğer 15 hastanın yaş ortalamaları ise 48.40 idi. 
Ölen hastalardan 10'u erkek 5'i kadındı.

Vakalarımızdan hasta grubunda; serumda en düşük CPK 
değeri 12 ve 17 sıra nolu vakalarda 10 İÜ, en yüksek CPK değeri ise 15 
nolu vakada 141 İÜ idi. BOS'da ise en düşük CPK değeri 3 sıra nolu 
vakada 8 İÜ, en yüksek CPK değeri 30 nolu vakada 142 İÜ idi.



)



Kontrol grubunda; en yüksek serum CPK değeri 8 sıra nolu 
vakada 44 İÜ, en düşük değer ise 19 nolu vakada 4 İÜ idi. Bu grubta 
BOS'da en yüksek CPK değeri 13 sıra nolu vakada 5 İÜ, en düşük olarakda 
2,4,7,9,12,15,16,17,19 ve 20 nolu 10 vakada 2 İÜ olarak bulundu.

Hasta grubu arasında, 15 nolu vakada olduğu gibi, serum 
CPK değeri çok yüksek olmasına rağmen, BOS'daki CPK aktivitesinin 
beklenilen oranda yüksek bulunmadığı gibi bu durumun tersinin de 
olabildiği vakalar (14, 29, 30 sıra nolu) gözlenmiştir.

Serum CPK değerleri, hasta grubunda ortalama 54.87 İÜ, 
toplam kontrol vakalarında, 18.10 İÜ olarak bulundu.

BOS CPK değerleri; hasta grubunda ortalama 48.27 İÜ, 
toplam kontrol vakalarında ise 2.95 İÜ olduğu tesbit edilmiştir.

Serum ve BOS CPK değerleri; istatistiksel olarak geniş 
dağılım göstermekte, normal dağılıma uymamaktadır. Bu sebeble kontol ve 
hasta grublarınm dağılımlarının farklı olup olmadıkları, non parametrik 
bir yöntem olan Mann - Whitney U testi ile yapılmıştır.

Serum CPK değerlendirmesinde, hasta grubu ile kontrol 
grubu dağılaınları arasında anlamlı (p 0.01) bir farklılık 
saptanmıştır.

BOS CPK değerlendirmesinde, hasta grubu ile kontrol grubu 
CPK dağılımları arasında gene istatistiksel olarak çok anlamlı 
(P< 0  .001) bir farklılık olduğu görülmüştür.

Çalışmamızda, Hasta grubunda bulanan ancak klinikte 
ölen 15 hastanın, serum CPK değerleri ortalaması 58.20 İÜ, toplam hasta 
grubunun serum CPK değerleri ortalaması ise 54.87 ve salahla taburcu 
olan hastaların, serum CPK ortalaması 51.53 İÜ olarak bulundu.

İstatistiksel olarak, yaşayan hastalar ile ölenler, tüm 
hasta grubu ile ölen vakalar karşılaştırıldığında, serum CPK 
değerlerinin dağılımları arasında, anlamlı bir (p^O.05) farklılık 
saptanmadığı görülmüştür.

Hasta grubundan klinikte ölen 15 vakanın, BOS ■ CPK 
değerleri ortalaması 69.40 İÜ, toplam hasta grubunun BOS CPK değerleri 
ortalaması 48.27 İÜ ve salahla taburcu olan hastaların BOS CPK değerleri 
ortalaması 27.13 İÜ olarak bulundu.
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İstatistiksel olarak, BOS CPK değerlendirmesinde; yaşayan 

hastalar ile ölen vakaların BOS CPK değerlerininin dağılımları arasında 
anlamlı (p^O.Ol) bir farklılık, tüm hasta grubu ile ölen vakaların BOS 
CPK dağılımları arasında muhtemelen anlamlı (p <^0.05) bir farklılık 
saptanmıştır.

Çalışmamızda, hasta grubundaki 30 vakanın 9'unda 
lateralizasyon veren (Hemiparezi, hemipleji arasında değişen) motor 
defisit vardı. Ayrıca 7 vaka derin koma halinde kliniğe getirilmişti.

Derin koma halinde kliniğe getirilen 7 vaka (9, 10, 11, 
14, 15, 18 ve 26 sına nolu), klinikte takip ve tedavileri yapılırken 
ölmüştür.

Hastalardan, başlangıçta şuur durumu ağır bozukluk 
göstermediği halde, klinikte ölen diğer 8 vakanın takip ve tedavileri 
sürerken ikinci bir kanama geçirdikleri varsayımı üzerinde duruldu, 
nitekim bunlardan 4'üne yapılan lomber ponksiyonla bu durum doğrulandı.

Hasta ve kontrol grubu vakalarının, Çekilen EEG traseleri 
karışık olarak, klinik bilgi verilmeden, aynı gün hepsi birden 
değerlendirilmiştir.

Kontrol vakalarının EEG değerlendirmesinde; 17'sinin (% 
85) EEG'si normal EEG olarak, 3'ünün (% 15) EEG'si ise normal sınırlarda 
EEG olarak kabul, edildi. Bu 3 vakanın EEG sinde, hafif amplütüd 
depresyonu, lokalizasyon vermeyen münferit te ta aktivitesi gözlendi.

Hasta grubunu oluşturan 30 vakanın EEG 
değerlendirmelerinde; 7'sinin ( 3, 6, 7, 8, 17, 21 ve 28 nolu vakalar) 
(% 23) normaldi. Bu 7 vakanın hepsinin de kliniğe başvurduğunda şuur 
durumu, ağır bozukluk göstermiyordu. Bunlardan 4'ü (3, 6, 7 ve 28 nolu 
vakalar) salahla taburcu edildi. Ancak diğer 3'Ü (8,17 ve 21 nolu 
vakalar) yattığı sırada ikinci bir subaraknoid kanama geçirerek eksitus 
oldu. Hastalardan geri kalan 23 vakanın (1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, L8, 19, 20, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 29 ve 30 nolu vakalar) 
EEG''leri tablo-4'de görüldüğü gibi bilateral, unilateral ve nadiren de 
kontrlateral bozukluk gösteriyordu.

Hasta grubundaki EEG anormaliteleri, Tablo-4'den de 
anlaşılacağı üzere, en fazla teta frekanslı yavaş dalgalar, teta delta 
serileri ve aplütüd depresyonu olarak tesbit edildi.
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Hastalar arasında, EEG'leri normal bulunan 7 vakanın, 

serum CPK değerleri ortaladı 47.14 İÜ, tum hasta grubunun serum CPK 
değerleri ortalaması 54.87 idi. Dolayısıyle EECdeki anormalitenin serum 
CPK aktivitesiyle belirgin bir paralellik göstemedıgı anlaşıldı.

Hastalardan, EEG'si normal olan 7 vakanın, BOS CPK
J - • V7 İA iti tüm hasta grubunun BOS CPK değerleri

ortalama aktivite değeri 37.14 lu, . . .••• ria EEG'nin BOS CPK aktivite değerleriyle
ortalama 48.27 IU idi. Burada da tu»
belirgin bir paralellik göstermediği gözle ‘ ^

Has talandan, kliniğe getirildiklerinde, derin koma
halinde olan 7 vakanın EEG'leri, belirgin olarak teta delta

aktivitesinin hakim olduğu a"°“ allte' ^  traselerinin bir
Hasta grubundaki vakaların,

değerlendirme özeti şöyledir;
E E G

Normal EEG 
İpsilateral bozuk EEG 
Cilateral bozuk EEG 

Kontrlateral bozuk EEG_

T O P L A M

Spontan subaraknoid kanamalı, 
hasta sayısı

7
4
17
2
30

> L A M  baraknoid kanama vakalarında, EEG traselerindeki 
Spontan subaraknoid ^  aktiviteleri arasında bir

bozukluğun derecesi ile serum ve
paralellik tesbit edilmedi.  ̂ 7 hastanın serum CPK

Koma halinde “  değerlerinin ortalaması ise
değerleri ortalaması,  ̂  ̂  ̂ tüm hagta grubuna kıyasla
67.29 İÜ olarak bulunmuştur. Görül ¿e&erieri belirgin olarak
serum CPK değerlerinden ziyade
bunlarda yüksek bulunuyordu. kontrol grubunun EEGFFG traseleriHasta grubunun Kontrol vakalarının

i «iı bir fark varaı. 
traseleri arasında, anlamıı göstermediği halde, hasta

■ K i ı r p i n  a n o r m a l im  &  hiçbirinin EEG traseleri Deıu-s  ̂ EEG'si kesin olarak patolojik
grubundaki 30 vakadan 23'unun (% ? ’ 
bulundu.
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Patoloji,genellikle bilateral, ipsilateral ve kontrlateral olarak 
izlenen te ta frekanslı yavaş dalgalar, teta, delta serileri ve 
amplütüd depresyonu şeklinde idi.





T A R T I Ş M A
Araknoid, ince süngerimsi boşluklar içeren, dura ile pia 

arasında, bağ dokusu liflerinden oluşmuş bir zardır. Boşluklarını BOS 
doldurur. Serebral arterler özellikle Willis poligonunda BOS ile dolu 
bir yatak içinde yüzer gibidirler. Subaraknoid kanamada BOS içine kan 
karışır. Bu durumda lokal bir hematom çoğu zaman söz konusu değildir. 
Hemorajik BOS, hemisferlerin dış yüzünü kaplar. Genellikle olayın 
başlangıcından 4-8 saat sonra lomber bölgeye iner(57).

Spontan subaraknoid hemoraji, tüm serebrovasküler 
aksidanlara bağlı, akut strok tablolarının % 5-10'unu oluşturur. Bu 
konuda Merrit(62);- serebrovasküler olguların % 49'unu serebral tromboz, 
% 17'sini intraserebral kanama, % 16'sını serebral emboli ve % 18'ini de 
spontan subaraknoid kanama olarak bildirmektedir.

Ertekin(58); spontan subaraknoid kanama olgularının, tüm 
serebrovasküler aksidanlar içinde % 5-10'unu oluştuğunu belirtmektedir.

Yaptığımız retrospektif bir taramada, kliniğimize 
7.2.1978 - 6.2.1979 tarihleri arasındaki bir yıl içinde, 196 
serebrovasküler aksidan vakası yattığını tesbit ettik. Tüm bu olguların 
% 53'ünii (103 hasta) serebral tromboz, % 9'unu (18 hasta) serebral 
erııboli, % 16'sını (32 hasta) intraserebral kanama ve % 22'sini de (43 
hasta) spontan subaraknoid kanana teşkil etmektedir. Gene bu L96 vakanın 
klinikte bulundukları süre içindeki mortalite oranları; serebral 
trombozlarda % 3 (3 hasta), serebral embolilerde % 11 (2 hasta), 
intraserebral kanamalarda % 72 (23 hasta) ve spontan subaraknoid 
kanamalarda % 35 (15 hasta) olduğu görülüyordu.
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Kliniğimize 26.10.1987 - 25.10.1988 tarihleri arasındaki 
bir yıl içinde ise; 272 serebrovasküler aksidan vakası yattığı saptanmış 
olup, tüm bu olguların da % 47'sinin (128 hasta) serebral tromboz, % 
14.5'unun (39 hasta) serebral emboli, % 20'sinin (55 hasta) 
intraserebral hemoraji ve %18.5'unun (50 hasta) spontan subaraknoid 
kanama olduğu tesbit edildi. Gene bu vakaların klinikte takip ve tedavi 
süreleri içindeki mortaliteleri; serebral trombozlarda % 6 (8 hasta), 
serebral embolilerde % 30 (12 hasta), intraserebral kanamalarda % 40 (22 
hasta) ve spontan subaraknoid kanamlarda % 48 (24 hasta) olduğu görüldü.

Serebrovasküler aksidanların herbirinin görülme sıklığı 
konusunda 1980 öncesi yayınlarla, sonrası yayınlar arasında bir 
karşılaştırma yapıldığında, son yıllarda serebral trombozların % 
itibariyle düştüğü, intraserebral kanamların artmış gözüktüğü dikkati 
çekmektedir. Bu farklılığın sebebi, BBT'nin kliniğe girmesiyle olmuştur. 
Günümüzde sadece klinik gözlem ve bulgularla, serebral trombozu ön 
planda düşündüren birçok olgunun, BBT tetkikleri sonucunda intraserebral 
kamıma olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim biz kliniğimizde 1978 - 1979 
yıllarında, tüm serebrovasküler aksidanlar arasında; serebral 
trombozların % 53'ü, intraserebral kanamaların % 16’yı teşkil ettiğini, 
BBT’nin sınırlıda olsa kliniğimizde de diagnostik amaçla kullanıldığı 
1987 - 1988 yılları arasında tüm olguların % 47'sini serebral tromboz, % 
20'sini intraserebral kanama oluşturduğunu gördük. Yani BBT'nin 
kullanılması sonucu serebral tromboz olguları % 53'den %47'ye inerken, 
intraserebral kanamalar da % 16 dan % 20'ye çıkıyordu.

Yukarıda belirtilen çalışmalarda, Nöroloji kliniklerine 
başvuran hastalar arasında, serebrovasküler aksidanlar ilk sırayı 
alırlar. Bu olgular arasında da spontan subaraknoid kanama, mortalitesi 
yönünden ön sıralarda gelmektedir.

Spontan subaraknoid kanama, genellikle yetişkinlerde sık 
görülmekle birlikte,her yaş grubunda olabilir(l,57,58,62,70,77,78,80). 
Bizim çalışmamızda da vakalarımız 28 - 81 yaşları arasında dağılım 
göstermektedir.

Spontan subaraknoid kanamanın etyolojisinde, her yaş 
grubuna göre, değişik faktörlerin ilk sırayı aldığını belirtmiştik. 
Etyolojik nedeni, akut dönemde koma ve süresi, kanamanın yeri ve 
miktarı, hastanın yaşı ve kanama öncesi sağlık durumu mortaliteyi





ötkller. Mortaliteyi; Ertekin(58), % 50-75, Tunçbay(l), % 60-70 olarak 

vermektedir. Bizim çalışmamızda da mortalité oranı, klinikte 
izleyebildiğimiz dönem içinde, % 50 olarak saptanmış olup bu

literatürlerle uygunluk göstermektedir.
Spontan subaraknoid kanama olgularında, Akut dönemde

serum ve BOS'da CPK enzim düzeyindeki değişiklikler ve bu vakaların EEG 
traselerindeki bozuldukların diagnostik ve prognostik değerlerini

araştırdığımız bu çalışmada:1. Serum CPK değeri, hasta ve kontrol grubları arasında
istatistiksel olarak anlamlı (p<İ0.01) bir farklılık göstermiştir.

2. BOS CPK değeri, hasta ve kontrol grubu vakalar
arasında istatistiksel olarak çok anlamlı (p <^0.001) bir farklılık 

göstermiştir. 3. flaşta grubu içinde bulunup, klinikte takip ve tedavi
sırasında ölen 15 vaka ile salahla taburcu olan 15 vakanın 
karşılaştırılmasında; serum CPK dağılımları arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı (py  Q.05) bir fark bulunmamış, ancak BOS CPK dağılımları 
arasında anlamlı (p<0.01) farklılık görülmüştür. Bu farklılık, kontrol 
grubu ile ölen hastalar kıyaslandığında çok anlamlı (p <0.001)

bulunmuştur. Spontan subaraknoid kanana sonucu, derin koma halinde 
getirilen 7 vaka klinikte takip ve tedavileri yapılırken eksitus 
olmuştur. Bu da literatürle uyum gösteren biçimle.şuur bozukluğunun

derinliği ve
süresiyle mortalitenin arttığını göstermektedir.

Serebrovasküler aksidanlarda, CPK değişiklikleri gibi EEG

anormaiiteleri de lezyonun lokalizasyonuna, ve kllmk
tablonun ağırlığına bağlı olarak bulgular v e r e b i l i r(2,5

Serebrovasküler aksidanlarda klinik tablo; 

serebrovaskiiler aksidanın cinsine, akut olu*»., l o s y o n u n a  ve 
°lay öncesinde vakanın sağlık durumuna göre değişmektedir * <u , uyuk 
b«  damarla ilyili lezyonlarda klinik tablo ağır olduğu gı ı o ayısıy e
trnn i ■ *. Rn çalışmada 30 vakadan oluşan

anormaliteside bariz olabilmektedı • Rĥ oj- , jrrr'dp bariz bozukluk gözlenmiştir. Bu
nasta grubunun 23 vakasında EEG de oarı^ 
buigumuz da literatürle uyum göstermektedir.
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Yaptığımız çalışmada, başta EEG'si normal olan hastaların 
prognozunun İyi olabileceğini, ancak ikinci bir kanama geçirmeleri 
halinde, önceki EEG sonucunun bir anlam taşımadığını gördük.

Hasta grubundaki vakaların, EEG anormalitelerinin yaşla 
ilgisi saptanmamıştır.

Bu çalışmada; hastaların serum CPK aktivitelerine göre 
progııozları hakkında birşeyler söylenebileceğini, ancak BOS CPK 
aktivitelerine göre,prognoz hakkında yakın tahminde bulunulabileceği 
sonucuna varılmıştır.

Fabiny ve arkadaşları(43) bir çalışmalarında; Somer ve 
arkadaşlarınca da belirtildiği gibi serebral zedelenmelerde, serum CPK 
aktivitesinin beyin venöz kanında, önemli miktarda bulunmasına rağmen, 
periler venöz kanda, beklenildiği kadar yüksek bulunmayışını, ya salman 
erıızim miktarının az olması nedeniyle, serebral venöz kana göre, periler 
venöz kanda daha dilue olmasına, ya da kandaki bu enzimin temizlenme 
hızının fazla olduğuna bağlamaktadırlar.

Maaş isimli araştırıcı(49,52); hayvanlar üzerinde yaptığı 
çalışmada, çok şiddetli beyin lezyorıu oluşturduğu deneklerde BOS CPK 
enzim seviyelerinde, istatistiksel olarak anlamlı (p <^0.01) yükselme 
saptamıştır. Bu çalışmada, tesbit edildiği gibi BOS CPK değişikliğinin, 
serum CPK'ya göre prognoz hakkında daha fazla anlam taşıdığı 
belirtilmektedir.

Görüldüğü gibi bizim bulgularımız, yukarıda ki 
çalışma sonuçlarına uygunluk göstermektedir.

Florez ve arkadaşları(47), serebrovasküler aksidanlardan 
sonra yaptıkları CPK izoenzim çalışmalarında; serum fraksiyonlarının, 
serebrumdan kaynaklandığın belirtmişlerdir. Aynı araştırıcılar, kafa 
travması ve serebrovasküler olaylardan sonra görülen enzim yükselmele - 
rinin muhtemel nedeninin, sadece nekrotik hücrelerden salman 
enzimlerden değil, bütün organizmanın strese karşı cevabından da 
kaynaklanabileceğini öne sürmektedirler.

Longstreth ve arkadaşları(51) bir çalışmada; BOS'daki CPK 
aktivitesinin, serebral lezyonun derecesini yansıttığını ve nörolojik 
prognozu önceden belirtebileceğini ifade etmektedirler. Serebral 
zedelenmelerden sonra, BOS CPK aktivitesinin; 2 İÜ'den düşük olduğu 
vakalarda tam düzelme olduğu, 17 - 96 İÜ gibi yüksek CPK-BB aktivitesi 
tesbit edilenlerin ise nörolojik olarak tam düzelmeyen veya ölen vakalar
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olduğu belirtilmektedir. Yine aynı makalede, BOS CPK-BB aktivitesinin 
nörolojik sonucun belirlenmesinde klinik bulgulardan daha iyi bir kriter 
olduğu öne sürülmektedir.

Bizim çalışmamızda, her ne kadar izoenzim tayinleri 
yapılmamışsa da BOS CPK aktivitesindaki yükselmenin kötü prognozla 
ilişkili olduğu rahatlıkla söylenebilir»

Hunt ve arkadaşları(44), primer subaraknoid kanamalı 20 
vaka üzerinde yaptıkları bir çalışmada; seri EKG çekimleri ve enzim 
tayinleri yaptılar. Enzim seviyelerinin bu arada serum CPK'nin, olayın 
başlangıcından itibaren, ikinci gün maksimum olabileceği gibi ikinci 
günden erken ve altıncı günden sonrada maksimuma yakın düzeylerde de 
bulunabileceğini belirtmektedirler. Bu çalışmada daha önce bilindiği 
gibi önemli sayılabilecek EKG değişikliklerinin sık görülmediği öne 
sürülmektedir.

Çalışmamız da bu ve buna benzer diğer literatür bilgileri 
gözden geçirilerek, CPK'nm en yüksek düzeyde bulunacağı düşünülerek, 
olayın başlangıcından itibaren, ilk üç gün içinde kliniğe yatırılan 
hastalarda yapılmıştır.

Kettunen isimli araştırıcı(40); serebral zedelenmelerde, 
serum CPK-BB aktivitesinin kişiden kişiye çok belirgin değişiklikler 
gösterebileceğini belirtmektedir. Genellikle serebral semptomların, 
hafif veya az miktarda doku lezyoııu ile birlikte bulunduğu vakalarda, 
serum CPK-BB aktivitesinin tesbit edilemecek kadar düşük olduğu ifade 
edilmektedir. Serebral lezyon yüksek CPK-BB aktivitesiyle birlikte 
bulunduğunda, prognozun kötü olabileceği bildirmektedir. Ayrıca bu 
çalışmada, beyin lezyonu sonucu ortaya çıkan ani ölümlerin sebebi olarak 
kalb ritm bozulukları gösterilmektedir. Ritm bozukluklarının oluşma 
riski, iskerııi ve EKG'de QT aralığında uzama ile artmaktadır. CPK-MB 
aktivitesinin pik zamanının, beyin semptomlarının akut döneminde ortaya 
çıkan miyokart iskenıisi ile oldukça uyumlu gözüktüğü anlatılmaktadır.

Bizim çalışmamız da yukarıdaki çalışma sonuçlarını 
doğrulamaktadır, çalışmamız her ne kadar izoenzim araştırması olmasa da 
serebral lezyonun yüksek serum ve BOS CPK aktivitesiyle birlikte 
bulunduğunu belirtebileceğimiz, koma halinde getirilen, 7 hastamızın 
klinikte eksitus olması, bunlarda prognozun kötü olduğunun kanıtıdır.
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Şöyleki; tüm hasta grubun serum CPK ortalaması 54.87 İÜ iken, bu 7 
vakanın serum CPK ortalaması 61.29 İÜ ve gene hasta grubun BOS CPK 
ortalaması 48.27 İÜ iken bu 7 vakada, BOS CPK ortalaması 67.29 İÜ olarak 
bulunmuştur.

Kloç ve arkadaşları(39), 33 serebrovasküler hastada 
yaptıkları CAT (compitürise aksial tomographi) ile değişik serebral 
lezyonlarda, serum CPK-BB aktivitesini karşılaştırmışlar ve şu sonuçları 
bulmuşlardır: Kontrol grubu ile hafif lezyonlu hastalar (11 hasta) 
karşılaştırıldığında, CPK-BB aktivitesinin önemli derecede anlamlı fark 
göstermediği, daha yaygın lezyonu bulunan (12 hasta) ve ağır lezyonları 
bulunan (10 hasta) grublarda, kontrollere göre, önemli derecede
yüksek CPK-BB aktivitesi bulunmuştur. Ağır lezyonlar bulunan grupta ilk 
semptomları takiben, serum CPK-BB seviyesinin 1. gün maksimum aktivite 
gösterdiği belirtilmektedir. Bu makalede, serebrovasküler aksidanlarda 
serum CPK-BB aktivitesi hakkında, karşıt bildirilerin varlığından da 
söz edilmektedir.

Bizim çalışmadaki vakalar; hafif, orta ve ağır 
lezyonlular olarak grublandırılmamış olmasına olmasına karşın, gene de 
kontrollere göre, tüm hasta grubun serum CPK aktivitesinin anlamlı 
(p<T).01) bir fark gösterdiği görülmüştür.

Van Der Werf isimli araştırıcı(41), yaptığı geniş 
kapsamlı bir çalışmada; subaraknoid kanama sonrası oluşan vazospazmm 
EEG ile tesbitinin mümkün olabileceğini, vazospazmın hemen 
yerleşmesinden sonra hiponatremi görüldüğü, glikoz ve potasyum 
seviyelerinde yükselmede tesbit edildiğini ileri sürmektedir. Eğer 
vazospazm ve iskemi gelişirse, korkmadan hipervolemi ve hipertansiyon 
oluşturulması şeklinde, enerjik bir tedavinin, yeni bir kanama ihtimali 
önemsenden başlatılması önerilmektedir.

Dwyer ve arkadaşları(42), plazma total CPK enzimi, beta 
blokürler ve subaraknoid kanama prognozu üzerinde yaptıkları, çift kör 
kontrollü bir çalşmada; yüksek serum CPK-BB aktivitesinin, ağır beyin 
lezyonıı ile ilişkili olduğunu, aynı şekilde bunun prognozu da kötü yönde 
etkilediğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada, beta blokürlerden en 
hipofilik preparatm propranolol olduğu, kan - beyin bariyerini 
geçerek, beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlara ulaştığı, kedilerde 
yapılan çalışmalarda infarkt alanını da küçülttüğü, bu etkinin akut
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miyokart infarktüsünde de kalbteki infark alanını küçültme etkisine

benzer olduğu belirtilmektedir. Bu etkinin, propranololun riskli 
bölgedeki oksijen ihtiyacını azaltarak koruyucu bir rol oynamasıyla 
ilgili olabileceği anlatılmaktadır.

Çalışmamızda, yüksek serum GPK aktivitesinden ziyade, yüksek 
BOS GPK aktivitesinin, serebral lezyonla ilgili olduğu ve aktivite 
yüksekliğinin, kötü prognozda rolu bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Hastalarımızda vazospazm araştırması ve beta blolcürlerinin etkisini 
konuyu dağıtacağı sebebiyle incelemedik.

Fabiny ve arkadaşları(43), yaptıkları bir çalışmada; 
subaraknoid kanamalı hastalarda, serum CPK-MB aktivitesinin, uzun vadede 
prognozda önem taşıyacağını, serum CPK-MB aktivitesinin aynı zamanda bir 
beyin iskemik işareti de olabileceğini belirtmektedirler. Sempatik sinir 
sistemi değişikliklerinin, CPK-MB izoenzimin miyokart ve intrakranial 
arter spazmından salınmasında ortak bir faktör olabileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Bu çalışmada; miyoz.it.Li, müsküler distrofili bazı 
hastalarda ortaya çıkan CPK-MB'nin daima miyokart lezyonunun spesifik 
bir göstergesi olduğunun tesbit edildiği anlatılmakta miyokart 
zedelenmesinin, intrakranial olay sonrası, sempatik sinir sistemi 
değişikliklerini takip ettiği belirtilmektedir. Bu konuda daha geniş 
kapsamlı karşılaştırmalı çalışmaların yapılması gerektiğine önemle 
işaret edilmektedir.

Doczi isimli araştırıcı(45), yaptığı geniş kapsamlı bir 
çalışmada; subaraknoid kanamada BBT tetkikleri sonucunda, kan -beyin 
bariyerinin yıkıldığını, dolaylı olarak göstermiştir. Spontan 
subaraknoid kanamada kan - beyin bariyerinin yıkılmasının prognoz 
üzerinde etkili olduğu, cerrahi ve tibbi tedaviye bağlı olmaksızın kötü 
prognozda etkili bulunduğu belirtilmektedir. Fibrinolitik vazoaktif 
maddelerin, subaraknoid kanamanın akut döneminde, kan - beyin bariyeri 
zedelenmesinde, önemli rol oynayabileceklerinden söz edilmektedir.

Yaptığımız çalışmada, izoenzinı araştırması
yapmadığımızdan, CPK-MB aktivitesinin uzun vadedeki prognostik değeri, 
hususunda bir şey söylememiz güç olup, gene subaraknoid kanama vakala - 
larmdaki vazoaktif maddelerin kan - beyin bariyerine etkileri 
de olanaksızlıklar sebebiyle araştırılamamıştır.
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Yücesoy ve arkadaşları(14) tarafından yapılan, spontan 
subaraknoid kanama vakalarında, BOS CPK enzim değişiklikleri isimli bir 
çalışma, orijinal araştırına olarak, makale şeklinde yayınlanmıştır. 
Çalışma; 11 subaraknoid kanamalı, 11 kontrol vakası alınarak 
yapılmıştır. Kontrol grubunda (disk hemisi tamlı hastalar) BOS'da CPK 
aktivitesi saptanmazken, subaraknoid kanama geçiren hastalarda, CPK 
enzimi doku zedelenmesinin bir göstergesi olarak, istatistiksel anlamda 
manidar şekilde (p <  0.001) yüksek bulunduğu bildirilmektedir. 
Subaraknoid kanama olgularında enzim seviyesinin prognostik bir 
gösterge olabileceğinin belirlendiği, kafa travmalarında ise prognostik 
bir ilişkinin kurulabilmesi için daha fazla sayıda vakayı kapsayan geniş 
bir çalışmanın gerekliliği anlatılmaktadır. Çalışmalarında elde 
ettikleri bulguların, literatürle uyum sağladığı belirtilmektedir.

Bizim sonuçlarımız, Yücesoy ve arkadaşları tarafından
25.mart.1985 tarihinde yayınlanan araştırma sonuçlarına tamamen uygunluk 
göstermektedir. Bizim BOS ile birlikte serum CPK düzeylerini de 
araştırdığımız, daha fazla sayıdaki hasta grubunu kapsayan çalışmada, 
spontan subaraknoid kanama geçiren olgularda BOS CPK aktivitesi 
kontrollere göre doku zedelenmesinin bir göstergesi olarak aynı derecede 
istatistiksel anlamlı (p<Cü.001) bulunmuştur.

Turıçbay(l); subaraknoid kanama vakalarında, EEG'nin 
katkısının genellikle sınırlı olduğunu, akut devrede elektrokortikal 
aktivitede geçici yavaşlama bulunabileceğini belirtmektedir. Bu 
yavaşlamanın, subaraknoid kanama başlangıç dönemindeki serebral 
damarlardan ziyade, kortikal hücrelerdeki zedelenmeden ileri geldiğini 
anlatılmaktadır.

Zenıbilci(.57); subaraknoid kanama olgularında akut dönemde 
klinik tablo ve bilinç bozukluğunun ağırlığına göre, EEG'de amplütiid 
ve frekansı değişen yaygın bir yavaşlama görülebileceğini, bilinç fazla 
bozuk değil, lateralizasyon bulgusu yoksa, klinik durum iyi ise fokal 
bir yavaşlama görülemeyeceğini belirtmiştir.

Gtirün ve arkadaşları(76) tarafından, serebrovasküler 
aksıdanlarda tekrarlanan EEG traseleriniıı, prognostik değer 
taşıyabileceği anlatılmakta, subaraknoid kanama ve intraserebral 
hemorajilerde, trombo-embolik olgulara oranla daha belirgin ve yaygın 
anormalite görülebileceği ifade edilmektedir.
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Tükel(79); spontan subaraknoid kanamada, baştan itibaren 
uyanıklık kusuru veya konfüzyon tablosu gösteren vakalarda her iki 
hemisferde yaygın, değişik anıplütüdlü delta ve teta karışımı bir EEG 
yavaşlamasına dikkati çekmektedir. Hastanın klinik tablosu, fokal 
belirtiler gösterdiği zaman, kanamayı meydana getiren patolojinin 
(anevrizma, anjioına,arterio - venöz malformasyon) bulunduğu tarafta, 
alfa süpresyonu ve o taraf hemisferde, biyoelektrik disorganizasyon 
zemininde epileptojenik aktivite (spike, sharp wave) görülebilir. Hemen 
eklemek gerekirse, arterio-venöz malformasyonlarm hemisferde 
kapladıkları çok geniş alana rağmen bunların EEG gösterileri, çok defa 
az hatta belli belirsiz denmektedir.

Gökalp ve Eronguıı(ÖO) tarafından, rüptüre olmayan 
anevrizmalar,büyük boyutlara ulaşarak, serebral kortekse bası yapmadıkça 
EEG'de herhangi bir değişikliğe neden olmayacağı, buna karşılık rüptüre 
anevrizma vakalarında, EEG'de fokal yavaş dalgalar görülebileceği, bugün 
için mültibl anevrizma vakalarında kanayan anevrizmanın ortaya 
konulmasında ve subaraknoid kanamayı takiben komatöz hale gelen 
hastalarda, beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde uygulama sahası 
olduğu belirtilmektedir.

Bizim spontan subaraknoid kanamalı 30 hastamızdaki EEG 
bulgularımız; 'Tunçbay'ın(l), Zembilci'nin(57), Gürün ve 
arkadaşlarınm(76), Tükel'in(79), Gökalp ve Erongun'un(80) birbirini 
tamamlayan veya doğrulayan EEG bulgularına tanamen uygunluk 
göstermektedir.

Sonuç olarak; bulgularımız, literatürdeki çalışmaların 
birçoğu ile uygunluk göstermektedir. Serumdan çok BOS CPK seviyesinin 
yüksek oluşu, prognoz tayininde oldukça güvenilir bir kriter kabul 
edilebilir. EEG anormalitesinin CPK aktivitesiyle dolaylı ilgili 
olabileceği, ancak EEG’nin CPK aktivitesiyle ve prognozla ilişkisi 
önemli bulunmamıştır. EEG'rıin bazı hastalarda normal olabileceği de 
söylenebilir.
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S O N U Ç

Bu çalışmada, olayın başlangıcından itibaren, ilk üç gün 
içinde kliniğimize başvurup yatırılarak, tetkikleri sonucunda spontan 
subaraknoid kanama tanısı alan, kardiak ve dahili başka bir patolojisi, 
kas hastalığı olmayan, 30 hasta ve 20 kontrol vakasında, serum ve BOS 
CPK enzim düzeyleri ve EEG değişiklikleri karşılaştırıldı.

Hasta seçiminde yaş ve cins ayırımı gözetilmedi.
Çalışmamız sonucunda elde edilen bulguları şöylece 

özetleyebiliriz ;
1.Hasta ve kontrol grubu vakalarının, serum ve BOS CPK 

değerleri geniş dağılım göstermektedir.
2. Kontrol ve hasta grubunda;

a). Serum CPK aktivite değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı (p <0 .01) bir farklılık bulunmuştur.

b. BOS CPK aktivite değerleri arasında, istatistiki 
olarak çok anlamlı (p<f).001) bir farklılık olduğu saptanmıştır.

3. Hasta grubundaki 15 hasta, klinikte eksitus 
olmuştur. Klinikte takip ve tedavi süresince izlemede, mortalite % 50 
bulunmuştur. Hasta grubundaki 30 vakadan, ölenlerle salahla taburcu olan 
subgrublarm serum CPK aktiviteleri karşılaştırılmasında ve ölen 15 vaka 
ile bütün hastaların serum CPK aktiviteleri karşılaştırıldığında, arada 
anlamlı (p^-0.05) bir fark bulunmamıştır.

4. Hasta grubundaki ölen 15 vaka ile salahla taburcu olan 
15 vakanın BOS CPK aktivite değerlerinin karşılaştırılmasında arada 
istatistiksel anlamda bir fark (p <0 .01) bulunmuştur. Tüm hasta grubu 
ile ölen 15 vakanın BOS CPK aktivite değerleri kıyaslandığında, arada





istatistiksel olarak muhtemelen anlamlı (p<^0.05) bir farklılık tesbit 
edilmiştir.

5. Şuuru ileri derece bozuk olarak, kliniğe getirilen 7 
vaka klinikte eksitus olmuştur. Başlangıçda şuur bozukluğu ağır olmayan, 
sonradan klinikte ölen 8 hastanın, 4!üne yapılan lomber ponksiyon ile 
ikinci bir kanama geçirdikleri anlaşılmıştır.

6. Hasta grubundaki 30 vakadan, 23'iinün (% 77) EEG'leri, 
değişik derecelerde olmak üzere patolojik bulunmuştur. Kontrol 
vakalarının EEG'lerinde belirgin bir anormalite görülmemiştir.
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Ö Z E T
Bu çalışma, klinik muayene ve laboratuar tetkikleri 

sonucu, spontan subaraknoid kanama tanısı alan, olayın başlangıcından 
itibaren,ilk üç gün içinde yatırılarak takip ve tedavi gören 30 hasta ve 
20 kontrol olgusundan oluşan grublar üzerinde yapıldı.

Hasta ve kontrol grublarmda, serum ve BOS CPK 
aktiviteleri ile EEG değişiklikleri saptanarak tartışıldı.

Normalde CPK aktivitesi BOS'da çok düşük düzeyde iken 
subaraknoid kanama geçiren vakalarda, bu enzim dcku zedelenmesinin bir 
göstergesi olarak istatistiksel yönden çok anlamlı şekilde yüksek 
bulundu. Spontan subaraknoid kanama vakalarında enzim seviyesinin 
prognostik bir gösterge olabileceği görüldü. Serum değerleri için aynı 
şeyi söylemenin biraz güç olduğu kanaatine varıldı.
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Tablo

Iiasta

Kontrol

- 1. HASTA VE KONTROL VAKALARININ YAŞ 
DAĞILIMI



íássr



Vaka Protokol Adı ve Q ,P *K , (İÜ)

No No Soyadı Yaş Cins SERUM BOS Yattığı tarih ler  Sonuç

1 . 4 7 3 0 Ç .B . 57 K 34 64 7 . 5 .88/ 2 3 , 5 . 8 8  salah ile

2 . 4896 G .A . 42 K 90 24 1 5 . 5 . 88/  1 .6 .8 8  salah ile

3 . 14778 M. A , 50 K 73 8 2 2 .1 2 .8 7 /1 9 .1 .8 8  nö ro şirurji

4 . 1 4 7 6 5 M Pi i • v » 35 K 73 27 2 2 .1 2 .8 7 /3 1 .1 2 .8 7 n

5 . 14591 S .  A , 48 K 126 25 1 7 .1 2 .8 7 /1 7 .1 .8 8 M

6 • 14646 a p >.j • V ♦ 42 E 20 23 1 9 .1 2 .8 7 /2 5 .1 2 .8 7 ÎT

7 • 14076 j? *'3 ♦ 52
•rn
Iİ> 110 45 4 .1 2 .8 7 /2 4 .1 2 .3 7 n

8 . 13926 c .ü . 65 Xj 67 43 2 .1 2 .8 7 /2 .1 2 .8 7  :.KSİTUS

9 . 13748 H .K . 68 E 118 55 2 6 .1 1 ,3 7 /2 8 .1 2 .3 7
11

1 0 . 13545 R .O . 81 il/ 19
*7 “7 
22 2 2 .1 1 .3 7 / 6 .1 2 ,8 7 m

1 1 . 12928 S , A , 70 rrIV 27 82 7 .1 1 ,8 7 /7 .1 1 .8 7
11

1 2 , 11381 11.3. 47
Tl

10 15 1 . 1 0 .3 7 / 1 5 . 1 0 . 3 7 salah ile

13 • 12416 K .G  . 28 Oili 69 20 2 6 .1 0 .8 7 /3 0 ,1 0 .3 7
H !1

1 4 . 12145 A -* G * 65 E 38 140 1 9 . 1 0 .3 7 / 1 9 . 1 0 . 8 7 VTT-v T ip r TC1 i .1 U O

13» 11792
r1 r,* VJ * i*. * 50 X 141 77 1 1 . 1 0 .87/ 1 1 . 1 0 . 3 7 «

1 6 . 11735 ! J" « i:. * c; er X 27 14 9 . 1 0 . 87/ 2 7 . 1 0 , 8 7 nöroşirürji

1 7 . 11048 "! V i.1 3 i-'- * ! n
yi K 10 39 2 4 ,9 ,8 7 /2 .1 0 .8 7 EKSİTUS

1 8 , 10332 A ,G . 59 E 60 62 2 0 .9 .8 7 /2 0 .9 .8 7
ti

1 9 . 10566 M .I , 50 K 131 50 1 4 .9 .8 7 /1 3 .9 .8 7 " i

2 0 . 12386 T-T *n
l’ı • i? • z!-7 E 67 37 2 4 .1 0 .8 7 /2 5 .1 0 .3 7 EKSİTUS

2 1 . 10112 M .O » 60 E 25 78 4 .9 .8 7 / 1 2 .9 .8 7
11

2 2 . 9505 iv!, A . 35 K 36 31 2 . 9 , 87/ 2 3 . 9 . 87 Salah ile

2 3 . 10692
TT O
il «>0 ♦ 55 V 35 14 1 6 .9 .3 7 /1 4 .1 0 .3 7

it tt

2 4 . 10082 i’i • ı3' « 50 E 71 64 3 .9 .8 7 / 1 1 .9 .8 7 EKSİTUS

2 5 . 9733 -J-j » ■ ̂  • 60 K 15 53 2 .8 .8 7 / 2 7 .8 .8 7 salah ile

2 6 . 9757 L * A * 56
•rp
Lj 26 22 2 7 .3 .87 / 2 7 . 8 .8 7 EKSİTUS

2 ? . 9506 G ,K . 65 t rVi. 30 20 2 1 .8 ,8 7 /2 1 .3 ,8 7 haliyle

2 8 . 9154
' 1 17'O » i'i. » 55

t r ı\ 25 24 13 . 8 .8 7 /2 1 .9  *87 saları ile

2 9 . 8643 /j * ıV. * 55
rr1'* ¿1 h Lr~r 117 1 .8 .8 7 / 3 . 8 . 8 7

7 t--o rmuv.. LjIİO J_± J kJ

3 0 . 8 131 I-I.D. 48 ili 29 142 2 2 .7 .8 7 /2 8 .7 .8 7
î!

O r t a L ama 5 3 . 56 5 4 .8 7 4 8 , 27

3 1 and art hata 7 .0 4 6 . 43

TAi,:L.0 ■- 2 . 3101; 3 A.i; SU3ARAKN0İD KANAMA VAKALARIMDA

SERUM VE BOS CPK DEĞERLERİ
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Vaka Protokol Adı ve C P K(jjj)
No No soyadı Yaş Cins SERUM BOS Yattığı tarih

1. 14174 S.A 37 K 18 3 8.12.1987
2. 14198 G.K. 75 K 14 2 8.12.1987
3. 14095 H.N. 42 E 19 4 5.12.1987
4. 14146 S.A. 50 K 11 2 7.12.1987
5. 14229 K.G. 50 K 12 4 9.12.1987
6. 14184 G.A. 17 K 11 4 8.12.1987
7. 14176 A.Ö. 50 K 15 2 8.12.1987
8. 12254 R.N. 20 K 44 4 21.10.1987
9. 13516 Y.G. 12 K 18 2 20.11.1987
10. 13587 M. A. 27 K 12 3 23.11.1987
11. 13293 G.A. 50 K 30 3 25.11.1987
12. 12980 B.B. 13 E 21 2 3.11.1987
13. 13674 S. 3. 42 E 43 5 3.12.1987
14. 13735 G.B. 35 K 18 4 26.11.1987
15. 13950 A. A. 37 K 15 2 2.12.1987
16. 12942 u.ç. 19 E 13 9 8.11.1987
17. 13245 îl.C. 60 K 19 2 16. LL.1987
18. 13078 Ö . E. 22 E 15 5 11.11.1987
19. 14566 E. A. 20 E 4 2 17.12.1987
20. 9598 A.C. 24 K 10 2 24.8.1987

Ortalana 35.10 18.10 2.95
Standart Hata 2.27 0.24

TABLO - 3: KONTROL VAKALARINDA §EKUM VE BOS CPK DEĞERLERİ



X,



Vaka
No

protokol
No

Adı ve 
Soyadı
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EEG DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

1. 4730 Ş.B» : Sol hemisferde teta fre. yavaş dal. grubları.
2. 4896 G.A. : Sağ hemisferde teta fre. yavaş dal. serileri.
3. 14778 M.A. : Normal EEG
4. 14765 M.Ç. : Yaygın bilateral teta fre.yavaş dal.serileri.
5. 14591 S.A. : Sol hemis. daha belirgin bila. teta fre.dal.se.
6. 14646 s.ç. : Normal EEG.
7. 14076 F.G. : Normal EEG.
8. 13926 C.Ö. : Normal EEG,
9. 13748 M.K. : Artefaklar dışında yaygın yavaşlama.
10. 13545 R.Ç. : Dağınık teta fre. yavaş dalga serileri.
11. 12928 S.A. : Dağınık bilateral teta fre. yavaş dal. seri.
12. 11381 N.F. :Bilateral voltaj düşüklüğü, teta, delta grub.
13. 12416 K.G. :Yaygm bilateral teta serileri.
14. 12145 A.G. :Yaygm teta ve delta serileri.

15. 11792 G.K. :Dağınık teta yavaş dalga grubları.
16. 11735 G.K. :Dağmık hızlı aktivite, voltaj düşük, teta gru
17. 11048 F.K. :Normal EEG
18. 10832 A.G. :Her iki hemisferde teta grubları.
19. 10566 M.Y. :Her iki hemisferin ön bölümlerinde teta, delta ak.
20. 12386 N.F. :Her iki hemisferde 4-5 c/s teta grubları.
21. 10112 M.O. :Normal EEG
22. 9505 M. A. :Yer yer lokalizas. vermeyen teta dal. serileri
23. 10692 II.S. :Sağda belirgin yavaş (teta, delta) serileri.
24. 10082 M.Ş. :Lokalizasyon vermeyen bila. teta yavaş dal. ser.
25. 9733 E.Ö. :Sağ hemisferin arka bölümlerinde yay. teta. ser.
26. 9757 L.A. :Sağda daha belirgin yay. yavaşlama (teta,delta)
27. 7506 G.K. :Solda teta fre. yavaş dalga grubları.

•co 9154 S.K. :Normal EEG.
29. 8643 Z.K. :Sağ hemis. temporo-oksipitalinde yav. dalgalar
30. 8181 II. D. :Sağ hemisferde daha bel. olmak üz. yay. yavaş.

TABLO - A: IİASTA GRUBUNDAKİ VAKALARIN EEG DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
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Vaka Protokol 
No No

Adı. ve
Soyadı E E G DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18
19

20.

14174
14198
14095
14146
14229

14184
14176
12254
13516
13587
13293
12930
13674
13735
L3950
12942

L3245
13078
14566

9578

S.A.
G.K.
H.N. 
S.A. 
K.G.

G.A.
A.O. 
R.N. 
Y.G.
M.A. 
G.A.
B.B. 
S.B. 
G.B. 
A.A. 
Ü.Ç.

M.C. 
O.E. 
E.A.

A.C.

: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEEG
: Lokalizesyon vermeyen teta aktivitesi. 
Normal sınırlarda EEG.

: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEG 
: Normal EEG
Normal EEG

: Zemin ritmi düzensizliği, münferit teta 
aktivitesi. Normal sınırlarda EEG 

: Normal EEG 
: Normal EEG

Hızlı aktivite fazlalığı, voltaj 
düşüklüğü, münferit lok. ver. teta,Normal 
sınırlarda EEG 

: Normal EEG

TABLO - 5. KONTROL GRUBU VAKALARININ EEG DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI



. V
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Haata grubu Kontrol gru. Hasta grubu Kontrol gru.
Serum CPK ortalaması BOS CPK ortalaması

....

Tablo- 6. Haata ve kontrol grubu vakalarının serum 
ve BOS CPK değerleri ortalamalarını gös
teren grafik.





ADI VE SOYADI :
YAŞ - CİNS :
YATIŞ TARİHİ :
POROTOKOL NO :
ADRES :

Yatışında alınan dahiliye konsültasyon sonucuna göre,hasta
da spontan subaraknoid kanamaya sebeb olabilecek primer dahili bir 
patolojinin bulunmup bulunmadığı:

Spontan subaraknoid kanamanın ortaya çıkaşı ile spesifik 
olarak incelenen tetkikleri alınmasına kadar geçen süre (gün):

Rutin alınan laboratuar tetkikleri:
Hemoglobin :
Lökosit :
Sedimantasyon 
Serum glikoz :
Serum BUN :
Serum Kreatinin:
Tam idrar :

Bu çalışmaya özgü laboratuar tetkikleri:

B O S  S E R U M

CPK

Çekilen EEG







Nwi "



v>---....

N J

P
- J

"s*

<> r ^ ':>
C T; <?

) >
ç

j N

% t>

r
/
t  -

\
\

\

e

r"

V

l
(>

/

' X. V T >  ^
y  lt < p^  "> <or\

\

^  /Q)̂  V

r

>

<;

?
i

}

\

?
(?

"\
s
)

y

C

r'>
>

><VJ
cè







■ ıV
S»»*’'"




