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:

Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ile tan ısı konan
talamik kanama olgusunda yaş ve risk faktörleri, klin
özellikler, prognoz ve BBT bulgular incelendi. Bilinç
zukluğu, oküler bulgular, motor ve duygusal defisitler
prognozun hematom çapı arttıkça kötüleştiği söylenir Buı
göre sonucu belirleyen en önemli etkenin hematomun çal
olduğu görüldü. Ayrıca serebrovasküler hastal ıkların ayın
tamsmda BBTnin önemi vurguland ı.
Anahtar sözcüklür: Talamik kanama, Bilgisayarl ı Beyi
tomografisi.

SiaıiMM•.
İn 26 patients, with cerebrovascular disease (CVD) thaL
mic haemorrhage is diagnosed by CT. İn thees group, ag
risk actors, clinical features, outcomes and tomographic fi ı
dings were analysed. Ocular finidings, sersory-motor defi ı
tis. alterations in concioussnessanhd prognosis have bee
worsening as hematom's diameter increased. so that in th
lamic haemorrhage hematom's diameticularly if it's larg ı
than 3 cms. Our study also confırm the importance of C
in diagnosis of CVD.
Key Words : Thalamic haemorrhage, Computed tomol
raphy.
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GIRIŞ :

Talamik Kanamalar otopsi çal ışmalarında serebral kana
malarm % 13'ünü oluşturur. BBT uygulaması sonucu b
oran % 20-30'a kadar ç ıkamıştır. sistemik artenyel hipertaı
siyon en sık nedenidir. Diğer nedenler arasında anevriznı
rüptürü, vasküler malformasyonlar, tümör kanamas ı
pıhtılaşma bozuklukları sayılabilir. (7.8).
Talamik kanamada internal kapsüle bask ı sonucu hen
mipleji görülürse de, genellikle belirgin olan sempto ı
duyu bozukluğudur. Geçici hemionopsi olabilir. Kanama t
lamusun medialine veya subtalamusa yay ılarsa vertik:
bakış paralizi olabilir. Baz ı olgularda karşı taraf gözün aşa;
kayma& ile skew deviasyon, ayn ı tarafta ptozis, myozis
hemiballismus görülür. Dominant olmayan talamik lezyor
larda mutizm bildirilmiştir. (5).
BBT intrakranial kavram ını genişletıniştir. Pek çok çalı
macı, subkortikal lobar, ganglionik, beyin sapı ve serebe li
lar kanamalan incelemiştir. talamik kanamalarm klinik R
korelasyonu ise ancak birkaç raporda etrafl ıca veriltnişt
(4,7,9).

(X) Atatürk Sağlık sitesi Izmir devlet hastanesi Nöroloji Se ı
visi.

HASTALAR VE YÖNTEM
Çalışmamıza BBT ile talamik kanama saptanm ış 43-83
arasında 26 hasta al ındı. Olguların bir kısmında hemainternal kapsüle, bazal ganglionlara yada orta beyine
artıyordu.
Hastaların ortalama ya şı 64dü. 11 hasta 60 yaşından
nç, 15 hasta 60 ya ş yada üstündeydi. Olgularınl9 u erkek
'si kadındı. 25 hastada öykü yada bakı sırasında hipertanon saptandı.
Hastaların klinik bahsi hastaneye ilk geli şiminde yapıldı.
ha sonra da hergün yinelendi. De ğerlendirme ilk bakı
zönüne alınarak yapıldı. Hematomlar çaplanna göre 10-20
m (1. grup), 20-30 mm (2. grup) ve 30 mm'den büyük (3.
p) olarak ayrıldı. 1. grupta 8.2 grupta 12 ve 3. grupta 6
gu bulunuyordu.
TARTIŞMA :
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BBT'nin tanı alanına girmesinden sonra, san ılanın aksine
klenenden çok farkl ı klinik tablolar gösterdikleri ve daima
*tü prognoz ile birlikte olmadıkları dikkat çekmi ştir. Bu
şmaya alınan 26 hastadan baz ıları da, kilink bakıda talaik hematom düşündürmeyen tabloları ile ilginç bulunmuşdı.
Hastalarımızın % 40'ı 60 yaş altındaki grupta bulunuyor(15 hasta) Bu oran di ğer çalışmacılar tarafından bildirinden daha dü şüktür. Walshe %50 (7). Weisberg % 80 (9).
farklılık genelde serilerin az say ıda hastadan olu şmasına
ğlı olabilir .
Literatürde talamik kanamalann çok büyük oranda hipernsiyon ile birlikte olduğu bilidifilmektedir. (1,7,9). Hipersiyon aynı zamanda prognozu kötü yönde etkilemektedir.
izim de hastalanmızın biri hariç hepsinde hipertansiyon
yküsü vardı.
Hastaların 13'ünün bilinci tam aç ıktı. 8 hasta uykuya
ve konfüzyonda, 5'i ise stupor ya da komadayd ı. 1.
ruptan 4 (% 50), 2. gruptan 8 (%65), 3. gruptan 1 (%17)
astanın bilinci açıktı. Buna göre hematom çap ı artıkça biliç düzeyi kötüle şiyordu. Stupor veya komada gelen hastalar
-48 saat içinde kaybedildiler.
Talamik hematomlarda pupil anormallikleri ve göz deviim bozuklukları sıktır (2,3,9) . Olgularımızın 7'sinde karşı
afta homonim hemianopsi vard ı. Gruplara göre dağılımı
zellik göstermiyordu (s ırasıyla 2,3,ve 2 olgu). Böylece heianopsi ile hematom çap ı arasında bir ilişki kurulamadı. 8
lguda pupiller iki taraflı eşit, ışık refleksi zayıf ve miotiki. bu, taliamik hematomlar için oldukça tipiktir (2,3,9).
ncak bu bulgunun da ğılımı yine gruplar aras ında ayırıcı
ir özellik ta şımıyordu (sırasıyla 2,3, ve 3 olgu) Yukar ı
akış lusıthlığı 1. grupta yokken, 2. grupta 6 ve 3. grupta
olguda saptandı . 2. gruptan 2 ve 3 gruptan 1 hastada yukar
akış felce, gözlerin aşağı zorlu deviasyonu ile birlikte idi.
Kanama tarafı na konjuge deviasyon, 1,2, ve 3. gruplarda
wasıyla 1,3, ve 4 olguda saptand ı. Veritikal göz devinim

bozuklukları ile zorlu konjige deviasyon, hematomun
çapının artması ile sıklığı artan bulgular olarak gözlendiler.
1. gruptan 3,2, gruptan 4 hastada hiçbir oküler anormallik
saptanmazken, gruptaki hastalar ın hepsindedeğişik anormallikler vardı.
Özetlersek 10 mm den küçük çapl ı hematomlarda göz
bulgular' hafiftir ve hastalar ın hemen yarısında görülrnüştür. 10-20 mm çapılı hematomlarda hastalar ın 2/3'ünde, 3.
gruptaki hasatalann ise hepsinde saptanm ıştır. Görüldüğü
gib, özellikle yukarı bakış kısıthlığı ve lezyon tarafına kon
juge deviasyon ile diğer göz devinim bozuklukları da hematom çapı ile paralelizm göstermektedir.
Weisberg'in çalışmaları nda göz devinim bozuklukları ve
pupil anormallikleri hematom çapı arttıkça daha sık görülmüştür (9).
1. Grupta 8 olgunun hepsinde ılımlı hemiparezi vard ı.
bunlardan 3'ü 24 saat içinde tam düzelerek T İA görünümü
verdi. 2. gruptaki 12 hastadan 4.ünde çe şitli ölçüde hemiparezi ve tam pleji varken, 3. gruptaki hastalar ın hepsi hemiplejikti. Bu, hematomun çap ı ile motor defpisitin ağır
lığı arasında çok belirgin bir ili şkinin olduğunu gösterdi.
1. gruptan 6,2. gruptan 7, 3. gruptan 4 hastada hemihipoestezi vardı . Bilinci bozuk olan hastalarda duyu tam
değerlendirilemedi ği için bu bulgu oldu ğundan az gibi görünebilir. Bir hastam ızda da kontralateral pozisiyon duyumu
kusuru ve buna bağlı ılımlı ataksi en önemli klinik bulguydu. Duyu kusunı ile hematom çap ı arasında önemli bir ili ş
ki yoktu.
26 hastadan 1 l'i (% 42) kaybedildi. Mortalite Weisberg'in serisinde % 38 (9), Walshe'un serisinde (% 50) (7),
Barreguer ve ark. serisnde % 39'dur. Oran olarak uyum
göstermekle birlikte Weisberg'in serisinde 3cm. den büyük
hematomu olup da yaş ayan olgu yoktu. (9) Piepgras'in serisinde ise 3 an. den büyük hematomu olup da düzelen iki
hastada normotensifdiler (6). Oysa bizim serimizde 3cm.
den büyük hematomu olan 6 olguluk gruptaki 2 hipertansif
hasta staabil bir tablo ile taburcu edildi. Ölen hastaalar ın
gruplara göre da ğılımına bakıldığında 1. gruptaki 8 hastadan
biri (%12), 2. gruptaki 12 hastadan 6's ı (% 50) ve 3. grup
taki 6 hastadan 4'ü (% 65) Kaybedildi. Bu, hematomun çap ı
ile prognoz arasında belirgin bir ili şki olduğunu gösterdi.
Fisher 1959'da talamik hematomlar ın süratle kaybolduğunu
ve düzelmenin iyi oldu ğunu öne sürmüştür (3). Walshe (7),
weisberg (9), Barreguer ve ark. (1) hematom çap ı arttıkça
kalıcı nörolojik sekellerin artt ığını ve prognozun kötü olduğunu belirtmişlerdir.
Özetlemek gerekirse : 26 hastal ık hipertansif talamik hematom serimizde hemetomun çap ı ile bilinç bozuklukları
yukarı bakış kısıtlılığı, hematom taraf ına konjuge deviasyon ve motor defisitin ağırlığı arasında bir paralelizm
gözlendi. Hematom çap ı arttıkça motor defisit ve bilinç bozuklukları da daha şiddetli olarak ortaya ç ıktı . Hematom
çapının artması ile prognozun çok ciddi olarak etkilendi ği
görüldü. Sonuç olarak gerekli klinik tabloyu, gerek prognozu etkiliyen en önemli faktörün hematom çap ı olduğu
kanısına varıldı. 1. gruptan 3 olgunun T İA kliniği göstermesi ve 2. gruptan 1 olguda minimal hemipareziden daha
belirgin olarak pozisyon duyum kusurunun görülmesi serebrovasküler olaylarda BBT'nin önemini vurgulamaktad ır.
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