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Diffüz Serebral
vazokonstriksiyon

(Call-Fleming
sendromu) ve antide-

presanlarla iliflkili
inme

Olga Noskin, MD*; Elham Jafarimojarrad, MD*; Richard B. Libman, MD, FRCPC ve
Jeffrey L. Nelson, MD

Call–Fleming sendromu semptomatik olarak “thunderc-
lap” bafla¤r›s›n› izleyerek geliflen fokal nörolojik defisit ile
prezente olan, en s›k 20-50 yafl kad›nlarda görülen, nadir,
geri dönüfllü segmental vazokonstriksiyonu tarif etmekte-
dir.1 Sendrom genellikle kendini s›n›rlamaktad›r ve düflük
tekrarlama insidans›na sahiptir.

Geri dönüfllü serebral vazokonstriksiyon subaraknoid
kanama yan› s›ra, kokain veya antidepresanlar gibi kötüye
kullan›labilen ilaçlar, vazoaktif sempatomimetik ilaçlar ve
antimigren ilaçlar›n kullan›m› ile iliflkili olabilir.1,2 Siklos-
porin kullan›m› ile, hipertansif ensefalopati ve eklampsi ve
postpartum periyodda “benign” bir sendrom olarak da ta-
rif edilmifltir. Bu sendromun oldu¤u hastalar primer MSS
vasküliti olarak yanl›fl tan›nabililer.3 Daha yak›n zamanda,
Call–Fleming sendromu serotonin ve selektif serotonin
geri al›m inhibitörleri (SSRI) ile iliflkili olarak tarif edilmifl-
tir.2 ‹lk dört olgunun bildirilmesinden bu yana, bir kaç ra-
por aç›k flekilde tek bir SSRI’›n ba¤›ms›z olarak Call–Fle-
ming sendromunu tetikleyebilece¤ini göstermifltir.4 Bu
SSRI’lar ve oral kontraseptifler, gebelik, karotis hasar› ve-
ya Epstein–Barr virusu gibi virusler di¤er risk faktörleri
aras›ndaki etkileflim ile veya bir kaç serotonerjik ilac›n efl
zamanl› kullan›m› zemininded “serotonin sendromu” nun
tetiklenmesine ba¤l› olabilir. Biz uzun süreli antidepresan
medikasyon kullan›m› zemininde iki Call–Fleming sen-
dromu olgusu bildiriyoruz.

Olgu 1. K›rkbefl yafl›nda sa¤ elini kullanan, depresyon öyküsü olan ve
migren hikayesi olmayan bir kad›n hasta 1 hafta süreli orta dereceli ba-
fla¤r›s› sonras›nda akut geliflen sol alt ekstremite zaaf› ile baflvurdu. Ge-

çen y›l boyunca venlafaksin 300 mg/gün ve kronik bel a¤r›s› için günde
3 tablet Vicoprofen (hidrokodon bitrat) almaktayd›. K›rk paket-y›l sigara
içicisiydi, 5 y›l önce b›rakm›flt› ve günde bir kadeh flarap içiyordu. Mu-
ayenede kan bas›nc› normaldi. Mental durumu ve kranyal sinirleri sa¤-
lamd›. Ancak, alt ekstremitelerinde 4/5 kas gücü ile beraber yayg›n hi-
perrefleksi ve sol üst ekstremitede ›l›ml› artm›fl kas tonusu vard›. Belir-
gin üst ekstremite zaaf› veya serebellar defisit yoktu. Diffuzyon a¤›rl›kl›
beyin MRG akut, solda daha büyük olmak üzere bilateral, parasagittal is-
kemik infarktlar gösterdi. Beyin magnetik rezonans anjiyografisi (MRA)
vasküliti düflündüren, multipl ciddi büyük arter stenozlar› göstermektey-
di (flekil 1A). Transkranyal doppler (TCD) Willis poligonunda diffuz ola-
rak artm›fl kan ak›m h›zlar› göstermekteydi. Laboratuar incelemeleri,
normal eritrosit sedimentasyon h›z›, hiperkoagülabilite profili ve kollajen
vasküler tarama gösteriyordu, ancak C-reaktif protein pozitifti. ‹drar tok-
sikoloji incelemesi amfetamin, fensiklidin, kannabiboidler veya kokain
varl›¤›n› göstermiyordu. Karotis doppler ve transözofageal ekokardiyog-
rafi (TEE) normaldi. Lomber ponksiyon (LP) protein düzeyini 62mg/dL
olarak gösterdi, ancak pleositoz yoktu. ‹ntrakranyal büyük damar vazo-
konstriksiyonu için belirgin bir nedenin yoklu¤unda venlafaksin derhal
kesildi. Üç gün sonras›nda tekrarlanan MRA vazokonstriksiyonda iyilefl-
me gösterdi (flekil 1B) ve 3 hafta sonras›nda, ek tedavi olmaks›z›n, MRA
ve TCD normaldi (flekil 1C). Hasta ›l›ml› sa¤ bacak zaaf› ile klinik olarak
düzeldi. Antidepresanlara devam etmedi ve 6 ayl›k takip süresinde yeni
fokal semptomu olmad›.

Olgu 2. K›rkbir yafl›nda sa¤ elini kullanan, hipotiroidi ve depresyon öy-
küsü olan kad›n hastada baflvurusundan 3 hafta önce vertekste vurucu
tarzda bafla¤r›s› geliflmiflti. O zamanda yap›lan LP, beyin BT, beyin MRG
ve MRA incelemeleri normaldi. Bafla¤r›s› devam etti ve acile 5 günlük aji-
tasyon, sol üst ve alt ekstremitede zaaf ve uyuflukluk ile geldi. Levotirok-
sin 200 μg/gün ve paroksetin 30 mg/gün almaktayd›. Nadiren marijuana
içmekteydi.

Nörolojik muayenede bilateral görme alan› kusuru vard› ve sol görme
alan›nda sadece el hareketi seçebiliyordu. A¤›r sol hemiplejisi vard›. Be-
yin MR incelemesi bilateral oksipital ve sa¤ frontotemporal alanlarda
akut infarktlar göstermekteydi. Beyin MRA vaskulit ile uyumlu flekilde
intrakranyal dolafl›mda diffuz irregülerite göstermekteydi (flekil 2A).
Tekrarlanan LP, rapid plazma reagin, kollajen vasküler taramas› ve hi-
perkoagülabilite araflt›rmas›nda özellik yoktu. TEE ve karotis Doppler
normaldi. ‹drar toksikoloji taramas› marijuana için pozitifti. Paroksetin
kesildi, nimodipin 30 mg PO her 6 saatte bir baflland›. Hastan›n yat›fl› s›-
ras›nda bafla¤r›s› geriledi ve gücü ve vizyonu kademeli olarak iyileflti.
Baflvurusundan 6 gün sonra tekrarlanan MRA vazokontriksiyonda belir-
gin iyileflme gösterdi (flekil 2B). Akut rehabilitasyonuna yönlendirildi.

Tart›flma. Olgular›m›z venlafaksin ve paroksetinin, sero-
tonerjik veya noradrenerjik sistem veya her ikisindeki et-
kileri ile, e¤ilimli bireylerde geri dönüfllü vazokonstriksi-
yonu tetikleyebilece¤ini göstermektedir. ‹ki olguda, ince-

Özet—Call–Fleming sendromu “thunderclap (gök gürültüsü)” bafla¤r›s› ve fokal
semptomlar ile kendini gösteren, serebral arterlerin geri dönüfllü vazokonstriksiyo-
nudur. Her ne kadar etyolojisi bilinmese de, vazoaktif sempatomimetik ilaçlar ile ilifl-
kisi bildirilmifltir. Yazarlar antidepresan kullan›m› öyküsü olan iki hastada Call–Fle-
ming sendromu bildirmektedirler. Her ne kadar iliflki hipotetik olsa da, yazarlar an-
tidepresan kullan›m› s›ras›nda bafla¤r›s›, fokal nörolojik defisit ve serebral iskemi bul-
gular› olan hastalarda Call–Fleming sendromunun düflünülmesi gerekti¤ini ileri sür-
mektedirler.
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lemeler semptomlar› için ek nedenler saptamad› ve Call–
Fleming sendromu tan›s› düflünüldü. MSS vaskülitini d›fl-
lamak için beyin biopsisi yapmad›k, ancak vasküler ste-
nozlarda gerileme bu durumda beklenmemektedir.5 Kar-
diyak emboli kayna¤›na dair bulgu yoktu. ‹drar toksikolo-
ji taramas› vazokonstriksiyon ile iliflkili ilaçlar için negatif-
ti. Marijuanan›n inme ile iliflkili oldu¤una dair olgu bildi-
rimleri vard›r, ancak bildi¤imiz kadar›yla serebral vazo-
konstriksiyon ile marijuanay› iliflkilendiren bildiri yoktur.6

Olas› vazoaktif ilaç maruziyeti ve bu sendromun gelifli-
mi aras›nda iliflki ile ilgili daha önceden bildirimler olmufl-
tur.7 Paroksetin saf serotonin geri al›m inhibitörü ve ven-
lafaksin serotonin ve norepinefrin geri al›m inhibitörüdür.
Ancak, her ikisi de serebrovasküler ilaç yan etkileflimleri

ile iliflkililendirilmifl ilaçlar s›n›f›nda yer almaktad›r. Spesi-
fik olarak, SSRI’lar›n vazospastik etkileri serotoninin bü-
yük serebral arterler üzerindeki vazokonstriktif etkisine
ba¤l› olabilir.8,9 Vazospastik etki ayr›ca altta yatan aterosk-
leroz ile artabilir.10

SSRI’lar ve di¤er vazoaktif medikasyonlara ba¤l› Call–
Fleming sendromunun insidans› bilinmemektedir. E¤er
infarkt geliflirse, semptomlar vazokonstriksiyon spontan
olarak hafiflese bile gerilemeyebilir. Kalsiyum kanal blo-
kerleri ile tedavi veya SSRI’lar›n kesilmesinin sonuçlan›m
üzerinde etkileri halen bilinmemektedir. Ancak, bu ilaçla-
r›n yayg›n kullan›m› göz önünde bulunduruldu¤unda, ba-
fla¤r›s›, fokal defisitler ve serebral iskemi veya vazokons-
triksiyon bulgular› ile gelen hastalarda bu ilaçlar›n kullan›-
m›n›n dikkatlice sorgulanmas› makul görünmektedir.
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fiekil 1. Anterior ve posterior sirkulasyonun üç boyutlu TOF(“ti-
me of flight”) magnetik rezonans anjiografisi ilk prezentasyonda
diffuz vazokonstriksiyonu (A) venlafaksin kesildikten 3 gün son-
ra vazokonstriksiyonda iyileflmeyi (B) ve 3 hafta sonra tam geri-
lemeyi (C) göstermekte.

fiekil 2. Anterior ve posterior sirkulasyonun üç boyutlu TOF
(“time of flight”) magnetik rezonans anjiografisi, ilk giriflte dif-
fuz vazokonstriksiyonu (A) ve paroksetin kesildikten 6 gün son-
ras›nda vazokonstriksiyonda iyileflmeyi (B) göstermekte.
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