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ÖZET

Proksimal posterior serebral arter tı kanması sonucu gelişen klinik özellikleri midle serebral arter
tıkanmasının klinik bulgularına benzeyen 8 akut stroklu olgu sunduk. Hastaların çoğunda kontrlateral
hemiparezi, homonim hemianopsi, hemispasyal neglekt ve duyusal kay ıp veya duyusal dikkatsizlik, dominant hemisfer lezyonu olan 5 olguda da afazi vardı. Her olgunun kesin tan ısı Bilgisayarlı Beyin Tomoografısi (BBT) incelemesi sonras ı konuldu. Oksipital lob, talamik tutulu şla açıklanabilir. Bu sendromun
tanısı, tedavi ve prognoz için önemli veriler verebilir.
Anahtar kelimeler: Proksimal Posterior Serebral Arter, Farklı Klinik Özellik.
Düşünen Adam, 1991, 4(3): 75-78
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We studied 8 acute stroke patients with proximal posterior cerebral artery obstruction whose clinical
features have been liked middle cerebral artery obstruction. Most patients had contrlateral hemiparesis,
homonymous hemianopia hemispatial neglect and sensorial loss or sensorial inattention and there was
also aphasia in 5 patients who had a dominant hemisphere lesion. The diagnose of each case has been
done after CT. Occipital lobe, thalamic and inferomesial temporal lobe infarct have been found. The
cortical symptoms can be defined by thalamic involvement. The idend ıfication of this syndrome can
give important clues in treatment and prognose.
Keş words: Proximal Posterior Cerebral Artery, Different Clinical Feature.
Düşünen Adam, 1991, 4(3): 75-78

GIRIŞ

talar benzer nörolojik muayene formuyla muayene edildi. Rutin hematolojik, biyokimyasal testler,
EKG, %90 olguya da BBT yap ıldı.
5 erkek 3 kadın hasta çalışmaya alındı. 5 hasta
sigara kullanıyordu veya bırakmıştı. 6'sı hipertansif, 2'si diabetikdi. 2'sinde iskemik kalp hastal ığı
ve 1 'inde geçirilmi ş strok öyküsü vard ı.

Akut gelişimli tek taraflı hemiparezi, duyusal kayı p, hemianopsi ve hemispasyal neglekt görüldügünde, genellikle karşı serebral hemisferde middle
serebral arter (MCA) alan ında infarkta bağlanır.
Eğer dominant hemisferde etkilenmi şse afazi de görülebilir.
Aynı bulgulann beraberliği posterior serebral arterin (PCA) tıkanması sonucu talamus, crus serebri
ve oksipital lobun infarkt ı olursa görülebilir. Talamik infarkt ın afazi ve hemispasyal neglekte yol
açarak nöropsikolojik defisitler neden oldu ğu bildirilmiştir (2, 6).
Biz PCA alan infarkt ı olan ve başlangıç tanısı
olarak MCA alanında infarktı düşündüren 8 olgu
sunduk. Vasküler anotomi ve klinik antitenin tanınmasınnın önemini tartıştık.

KLINIK ÖZELLIKLERI: 8 hastada hastaneye
strok nedeniyle başvurmu ştu. 5'inde sol hemisfer,
3'ünde sağ hemisfer etkilenmi şti. Tüm olgularda
incelemelerden önce klinik tan ı MCA alanında infarktdı . Klinik bulgular; hemiparezi (7/8) homonim hemianopsi (8/8), hemisyapyal neglekt (7/8),
duyusal dikkatsizlik (5/8) vard ı. Kuvvetsizlik brakial ya da fasiyobrakial alanda belirgindi.
Dominant hemisfer lezyonu olan 5 hasta afazikti. 2 hastada mikst (motor ve sensoriyel) konu şma
bozukluğu, 1 hastada sensoryel afazi, 2 hastada
akıcı konuşma, anlama bozuklu ğu ve tekrarlama
korunması "transkortikal sensoryel afazi" özellik

YÖNTEM

8 olgu 4 yıllık periyod içinde al ındı. Bu periyodda yaklaşık 2000 stroklu olgu yatışı yapıldı. Has-

* Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi.
75

41
'

C>

%.*

Olgu Yaş
Cins

Risk
Faktör

Taraf

1

64/E

Sigara
HT

Sağ

2

68/K

HT
Sol
Kalp Yetm.

3

69/K

HT,DM

Klinik Bulgular

Seyir

BBT

o.
**:

Bifrontal baş ağrısı , bilinç bozukluğu, bulantı
sol hemiparezi(3/5), hemianopsi, duyusal kay ıp,
neglekt

10 gün sonra
öldü

Sağ oksibital talamik ve medial
temporal lob infarktı

Bilinç bozukluğu, afazi, solda Horner Sendromu, 14 gı..1 sonra
sağ hemipleji (1/5), duyusal kay ıp, hemianopsi, öldü
neglekt

Sol oksibital, talamik ve medial
temporal infarkt

İskemik KH

Afazi, sağ hemiparezi (4/5), hemianopsi, duyusal Orta derecede nörokayıp, duyusal dikkatsizlik, neglekt
lojik defisitle taburcu

Sol oksibital ve talamik infarkt

Sol

c
e
p

a
y

4

77/E

Stroke, DM Sol
Sigara

Afazi, sol Horner Sendromu, sa ğ hemiparezi
(3/5), hemianopsi, duyusal kay ıp, neglekt

Orta derecede nörolojik defisitle taburcu

Sol oksibital ve talamik infarkt

5

71/E

HT
Sigara

Sağ

Sol hemiparezi(3/5), duyusal kay ıp,
üst quadranopsi, neglekt

Orta derecede nörolojik defisitle taburcu

Sağ oksibital, talamik
ve temporal infarkt

6

65/E

Sigara

Sol

Başağrısı , afazi, bulant ı , sağ hemiparezi(4/5)
sağ hemianopsi

Minimal nörolojik
defisitle taburcu

Sol oksibital, sağ serebellar
infarkt

7

65/E

Sigara
HT

Sol

Afazi, konfüzyon, hemianopsi, neglekt

Minimal nörolojik
defisitle taburcu

Sol oksibital, temporal infarkt

8

67/K

HT

Sol

Afazi, sağ hemiparezi(4/5), hemianopsi, neglekt

Minimal nörolojik
defisitle taburcu

Sol oksibital ve talamik
infarkt

•

rtı

S

P
o

o

Go<

Budak, Ba şoğlu

Proksimal posteriör serebral arter ıtkanmalarının
farklı klinik Özellikleri

Teri vardı. Hastalar Boston Diagnostik Afazi testi
(BDAE) ile değerlendirildi. Afazik hastaların hepsinde anomi, jargon, parafazi, agrafi vard ı .

carin arter (CA) ve parieto-occipital arter (POA)yı içerir. PG = Pineal gland.

INCELEMELER; BBT tüm olgularda yap ıldı .
8'inde oksipital lob, 6's ında talamik, 4'ünde temporal lobun inferomesial kısmında infarkt vardı.

TARTİŞMA

KLINIK SEYIR VE ÇİKİŞ: 2 hasta hastanede
yatarken nörolojik ve genel durum kötüle şmesi sonucu öldü. 3 olgu orta derecede nörolojik defisitle
3 olguda minimal nörolojik defisitle taburcu edildi.
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Bizim olgulann klinik özellikleri proksimal PCA
tıkanmasına bağlıydı . Bu nedenle PCA'n ın önce
vasküler anatomisini vermek istedik. PCA terminal kortikal dallar ayr ılmadan önce sisternalara
uyacak şekilde interpedinkular, ambient ve quadrigeminal segmentlere ayr ılır. PCA'yı tanımlamak
için P1, P2 ve P3 segmentleri kullan ılır. P1 segmenti baziler arterin bifurkasyonundan ba şlayarak postenor kommunikan artere (PCoA) kadar uzan ır.
P2 orta beyinin posterioruna uzan ır. P3 kalkarin
fissürün anterior k ısmında sonlanır. PCA üç ana
grup dal verir. 1. Beyin sapma santral dallar 2. Koroid pleksusa ventriküler dallar 3. Serebruma kortikal dallar. Santral dallar direkt perforanlar
(pedunkular, talamoperforan, talamogenikulat) ve
sirkumflex arterleri içerir. Serebral pedunkül, tektum, mediyal ve posterior talamus, genikulat ve
pulvinar nukleus ve internal kapsülün posterior bacağını kanlandırırlar. Ventriküler dallar (medial ve
lateral posterior koroidal arterler) lateral ventrikülün koroid pleksusunu ve ventrikül duvarlar ını kanlandırır. Aynca serebral pedunkül, tegmentum,
kollikulus, genikulat cisim, pulvinar ve posterior
talamusa dallar sağlar. Kortikal dallar inferior temporal, parieto-oksipital, kalkarin ve splenial arterleri içermektedir (14)( Şekil 1).
Talamusun artiriyel kanlanmas ı 4 ana bölgeye
ayrılır (Şekil 2). Talamotuberal arter PCoA'dan
yükselir ve anterolateral, ventral anterior, ventral
lateral ve dorsal medial nukleuslar ı kanlandırılar.
Sıklıkla bu arter yoktur. Onun alan ı talamoperforan arter tarafından kaıllandınhr. Talamoperforan
arter PCA'nı n P1 segmentinden yükselir ve medial talarnik, dorsal medial nuldeusu kanland ınr. Her
iki talamoperforan arter ayn ı PCA'dan çıkabilir.
Superior paramedian mezensefalik arter bir ortak
gövdeden çıkar ve üst orta beyini kanlandırır. Talamogenikulat arter PCA'n ın P2 segmentinden
yükselir ve ventral posterior, pulvinar ve ventral lateralin küçük bir kısmını kanlandınr. Medial ve lateral posterior koroidal arterler PCA'dan ç ıkarlar
ve pulvinar ile lateral genikulat cismi kanland ırırlar (2, 6, 11).
Talamik infarktlar 4 klinik sendrom oluşturur
(2, 6). Talamotuberal sendrom kognitif defisitler,
hemineglekt, dominant hemisfer lezyonlannda afazi ve geçici sensorimotor defisitlere neden olur. Talamoperforan sendrom bilinç bulanıklığı , kognitif
ve davramş değişiklikleri, bazen hemineglekt, dominant hemisfer lezyonlar ında afazi ve yukarı bakış güçlüğüne neden olur. Motor ve duyusal defisitlerde bazen görülür. Her iki talamoperforan arter aynı PCA'dan yükseldiğinde bilateral tutu-
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Şekil 1: Talamusun vasküler anatomisi: Talamotuberal
arter PCoA'dan çıkar TALAMOPERFORAN ARKER
PCA 'n ın P1 segmentinden, talamogenikulat ve posterior korodial arter PCA 'nın P2 segmentinden çıkarlar.
BA = Baziler arter PCoA = Posterior communican arter
ICA = İnternal carotid arter MCA = Middle cerebral arter ACA = Anterior cerebral arter Talamik nukleuslar:
A = Anterior, VA =Ventral anterior, VL: Vental lateral,
VP: Vental posterior, LG = Lateralgenikulat P= Pulvinar, DM = Dorsal medial.

PCoA

3A

Şekil 2: Baziler arter (BA) bifurkasyonundan sonra posterior cerebral arterin anatomisi. Posterior comminikan
arter (PCoA) carotid sirkuasyonuna kollateral sağlar. P1
segmenti BA'dan PCoA ya kadar uzan ır. P2 posterior
midbrain, P3 kalkarin sulkusa kadar uzanır. Santral dallar talamoperforan arter (TPA), Talamogenikulat arter
(TGA), Peduncular arterden yükselen k ısa (short) circumflex arter (SCA) ve uzun (long) circumflex arter
(LCA). Posterior coroidal arterlerin medial ve lateral
ventriküler dalları (MPChA) ve (LPChA) Kortikal dallar: arterior (ATA) central (CTA) ve posterior (PTA) te-
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luş u görülür. Talamik demansa neden olabilir (8).
Talamogenikülat sendrom komplet hemikorporal
duyusal kayıp, ataksi, bazen şiddetli ağrılara
(Dejerine-Roussy Sendromu) neden olur. Posterior koroidal sendrom nadirdir ve inkomplet hemianopsi ile sonuçlanır.
Vasküler anatomi bilgisi klinik defisitleri anlamaya yardımcı olacaktır. Hemiparezi serebral pedunkül infarktı (pedinküler perforanlar, sirkumflex
arterler) (7) veya internal kapsulün posterior bacağının anterior segmentinin (taalamotuberal arter)
(11) lezyonları ile oluşur. Kontrlateral serebellar
ataksi dentatorubrotalamik yoldan lifler alan ventral lateral nükleusun (talamogenikulat arterin) tutuluşuyla görülen hemiparezinin çözülmesi sonucu
görülebilir (11). Hemianopsi striat korteks (kalkarin arter) veya lateral genikulat cismin (posterior
koroidal arterin) infarkt ı ile oluşur (9). Hemisensoriyel kayı p ventral posterior talamik nukleusun
(talamogenikulat arter) infarkt ına bağlıdır(11). Hemispasyal neglekt sentromedian ve parafasiküler
talamik nukleusun (talomoperforan arter) infarktından kaynaklan ır (13). Afazi dominant hemisferin ventral lateral talamik nukleus (talamotuberal
arter) veya pulvinar (posterior koroidal arterler)'in
infarktı ile oluşur (1). Böylece komplet sendromun
oluşması için, PCA P1 interpedinkuler segmentte
tıkanmalıdır.
Talamik afazi genellikle ventral lateral nukleus
(talamotubeteral arter) veya pulvinar (posterior koroidal arterlerin) lezyonuna ba ğlanmaktadır. Bu
alanları n prerolandik ve postrolandik kortikal konuşma alanlar ile konneksiyonları vardır(12). Bogousslavsky ve arkadaşları dorsomedial nukleus
(talamoperforan arter) tutulu şuna bağlı afazik olgu buldular(1). Bu alan Broca alan ı , Wernicke alanı
ve girus supramarginalis ile konneksiyonlara sahiptir.
Yayınlanan olgularda ve bizim afazik hastaların çoğunda anlamanın bozulması , anomi, jargon
parafazi ve perseverasyon vard ı (1, 2, 3, 6, 12).
Tekrarlanmanın korunması belirgin bir özelliktir.
Bu nedenle bu tip afaziye "Transkortikal Afazi''terimi de kullanılmaktadı r (10) Gorelick ve arkadaşları talamik afazide dilsel olmayan bulgular da
gösterdiler. Bunlar ses volümünde azalma ve performansında flüktuasyonlard ı (4).
Diğ er klinik bulgular lezyonun MCA'dan çok
PCA'da olduğunu düşündüren bulgulard ı . İpsilateral Horner sendromu 2 olguda vard ı . Hipotalamik tutulu ş (talamotuberal arter)'den
kaynaklanabilir. Diğer oftalmolojik bulgular okulomotor felç, vetikal bak ış felci ve Parinaud sendromunu kapsamaktad ır.
MCA ve PCA alanları infarktlarının tart ışılması inceleme, tedavisi ve hastan ın çıkışı için önemli

özelliklere sahiptir. Farkl ı patogenetik mekanizmalar anterior ve posterior sirkulasyonlarda görülen
stroke sendromlar ında rol oynar. MCA alan infarktları lakünleri pek kapsamaz, genellikle emboliktir. Diğer taraftan PCA alan infarktlar ı
genellikle, intrensek ateroskleroza ba ğlıdır. PCA
aterosklerozu genellikle P1 ve P2 segmentlerinde
daha sıktır. Emboli genellikle kardiak kaynaklıdır
(5).
Sonuç olarak bizim hastalar ın 2'si öldü 3'ü ciddi, 3'ü minimal nörolojik sekellerle taburcu edildiler. Böylece prognoz MCA alan ındaki
tıkanmaların neden olduğu sendromlardan daha
kötüdür. Bunda bazı hastaların ciddi sistemik hastalıklarının var olması etkili olmu ş olabilir.
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