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Gebelikte intraserebral kanama:
S›kl›¤›, risk faktörleri ve seyir

B.T. Bateman, MD; H.C. Schumacher, MD; C.D. Bushnell, MD; J. Pile-Spellman, MD;
L.L. Simpson, MD; R.L. Sacco, MD, MS ve M.F. Berman, MD, MPH

Özet—Girifl: ABD kaynakl› genifl bir arfliv kullanarak gebelik ve postpartum dönemde intraserebral kanama (‹SK) s›kl›¤›n›, risk fak-
törlerini ve seyrini göstermek amaçland›. Metot: Yazarlar, federal olmayan hastanelerin 1993-2000 y›llar› aras›nda yapt›¤› hastaneden
ç›k›fllar› içeren Ulusal Yatan Hasta Kay›tlar› isimli bir idari bilgi kayna¤›n› kulland›lar. Analiz için 15-44 yafl aras› ‹SK tan›s› alm›fl ge-
be ve postpartum olarak kodlanm›fl kad›nlar seçildi. ABD konsensus verileri kullan›larak gebe/postpartum ve gebe olmayan kad›n-
larda ‹SK s›kl›¤› tahmini olarak hesapland›. Gebelikle iliflkili ‹SK olan hastalardaki komorbiditeler do¤um yapm›fl genel nüfusla, çok-
lu de¤iflkenli lojistik regresyon analizi kullan›larak karfl›laflt›r›ld›. Gebelikle iliflkili ‹SK için ba¤›ms›z risk faktörleri tan›mlanmaya ça-
l›fl›ld›. Sonuçlar: Yazarlar 423 Gebelikle iliflkili ‹SK olgusu tespit ettiler. Bu, 100,000 do¤umda 6,1 Gebelikle iliflkili ‹SK ve 100,000 risk
faktörü tafl›yan kiflide 7,1 gebelikle iliflkili ‹SK’ye tekabül ediyordu ( ayn› yafl aral›¤›nda bu oran y›ll›k 100,000 kiflide gebe olmayan 5
kad›n idi).  Gebelikle iliflkili artm›fl ‹SK riski daha çok postpartum ‹SK’ye ba¤l› idi. Gebelikle iliflkili ‹SK’ye ba¤l› mortalite yatan has-
talarda %20,3 idi. Arflive göre ‹SK tüm gebelikle iliflkili mortalitenin %7,1’ini oluflturuyordu. Gebelikle iliflkili ‹SK için anlaml› risk fak-
törleri: ileri anne yafl›, (OR 2.11, %95 GA 1.69 - 2.64), siyah ›rk (OR 1.83, %95 GA 1.39 - 2.41), hipertansif anne (OR 2.61, %95 GA 1.34 -
5.07), gestasyonel hipertansiyon (OR 2.41, %95 GA 1.62 - 3.59), preeklampsi/eklampsi (OR 10.39, %95 GA 8.32 - 12.98), daha önce mev-
cut hipertansiyonun üzerine eklenen preeklampsi/eklampsi (OR 9.23, %95 GA 5.26 -16.19), koagulopati (OR 20.66, %95 GA 13.67 -
31.23) ve tütün kullan›m› (OR 1.95, %95 GA 1.11- 3.42) idi. Tart›flma: ‹SK gebelikle iliflkili mortalitenin önemli bir k›sm›n› oluflturur.
Gebelikle iliflkili ‹SK riski postpartum dönemde en fazlad›r. ‹leri anne yafl›, siyah ›rk, hipertansif hastal›klar, koagulopati ve tütün kul-
lan›m› gebelikle iliflkili ‹SK için ba¤›ms›z risk faktörleridir.
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Birkaç çal›flma gebelikle iliflkili ‹SK s›kl›¤›nda art›fl bildir-
mifltir1,2. Nadir görülen bir durum oldu¤undan gebelikte
inme ile ilgili çal›flmalar s›kl›k, risk faktörleri ve seyir hak-
k›nda tahmin yürütmek için az say›da hasta ile yap›lm›flt›r.
Gebelikle iliflkili ‹SK epidemiyolojisini araflt›rmak için
ABD’de mevcut olan en genifl hasta ç›k›fl veri bankas›n› in-
celedik. 

Metotlar: Bu makalede bahsedilen veriler Nationwide Inpatient
Sample (NIS) (Ulusal yatan hasta kayd›) ‘dan al›nm›flt›r. Bu arfliv
ABD’nin 1993-2002 y›llar› aras›n› kapsayan en genifl yatan hasta arflividir.
ABD’deki Federal olmayan akut bak›m hastanelerinden yap›lan hasta ç›-
k›fllar›n›n yaklafl›k %20’sini kapsamaktad›r. ABD’deki hastane profilini
yans›tmas› için olgular 5 de¤iflik karakter özellik gözetilerek— de¤iflik
co¤rafi bölge, farkl› sahipler, farkl› lokasyon (k›rsal veya flehir), akade-
mik durum ve yatak kapasitesi— çeflitli hastanelerden seçildi. 1993-2002
aras› 17-35 eyaletten 913-995 hastane, hasta ç›k›fl bilgilerini bu arflive ver-

mifltir. Arflivde y›ll›k total hasta ç›k›fl say›s› 6,538,976 - 7,853,982 aras›n-
dad›r. Ç›k›fl s›ras›nda hasta hakk›nda girilen bilgiler mevcuttur. Bunlar›n
aras›nda hastan›n yafl›, 15 taneye kadar tan›, 15 taneye kadar giriflim ve
ç›k›flta hastan›n nereye gönderildi¤i yer almaktad›r. Arfliv AHRQnun
(Agency for Healthcare Quality and Research) projesi, Healthcare Utili-
zation Project (HCUP) taraf›ndan desteklenmektedir. Arfliv hakk›nda bil-
giye http://www.hcupus.ahrq.gov/nisoverview.jsp adresinden ulaflabi-
lirsiniz.

Arflivde yer alan 15-44 yafl aras› intrakranial kanama tan›s› alm›fl
(ICD-9 kod 431, uluslararas› hastal›k klasifikasyonu—klinik modifikas-
yon, 9. bask›) tüm kad›nlar belirlendi3. Bunlar›n aras›ndan antepartum
veya postpartum problem, do¤um veya fetal problem kodlanm›fl olanlar
(ICD-9 kodlar› 640-677, V27-V28, V22-V24) seçildi. Bu hastalarda gebelik-
le iliflkili intrakranial kanama oldu¤u kabul edildi. 

Gebelikle iliflkili intrakranial kanama tan›s› alan kad›nlardan baz›s›na
‘lohusal›k döneminde serebrovasküler hastal›k’ için spesifik bir kod ve-
rildi (ICD-9 kod 674.0). Bu kod gebelik, do¤um veya lohusal›k dönemin-
de gerçekleflen serebrovasküler olaylar› tarifler. Olay›n do¤um öncesi mi
sonras› m› oldu¤u ve yat›fl süresince do¤umun gerçekleflip gerçekleflme-
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di¤i de belirtilmifltir. 674.0 kodlu ‹SK hastalar›nda her yafl grubu için an-
tepartum ve postpartum dönemdeki gebelikle iliflkili intrakranial kanama
oran› hesapland›. Do¤um s›ras›nda gerçekleflen serebrovasküler olaylar
arflivde belirtilmedi¤inden bunlar, tan›n›n kesinleflti¤i dönem olan post-
partum olaylar olarak kodlanm›flt›r. Antepartum ve postpartum ‹SK’nin
göreceli s›kl›klar›n› hesaplamak için belirli bir yafl grubu için hesaplanan
oran›n hasta 674.0 ile kodlanmasa da tüm gebelikle iliflkili intrakranial
kanama olgular›nda geçerli oldu¤u varsay›ld›.

Kohortta total gebelik say›s›, arfliv, canl› do¤umlar (ICD-9 V27.0,
V27.2, V27.3, V27.5, V27.6) ve ölü do¤umlar (ICD-9 V27.1, V27.4 veya
V27.7) için ICD-9 kodlar› aranarak hesapland›. Sonucu bilinmeyen do-
¤umlar (ICD-9 V27.9) canl› do¤um kabul edildi. Ulusal canl› ve ölü do-
¤um say›s› NIS taraf›ndan verilen a¤›rl›k faktörü kullan›larak hesapland›.
NIS arflivinde gestasyon süresi belirtilmedi¤inden gestasyon süresi Kitt-
ner ve ark. taraf›ndan tarif edildi¤i gibi, canl› do¤umlar için 38 hafta, ölü
do¤umlar için 28 hafta olarak kabul edildi. Ayr›ca ölü ve canl› do¤umlar›
takip eden 6 hafta postpartum riskli dönem olarak kabul edildi. Kohort
için toplam antepartum riskli kifli say›s› canl› do¤um say›s›n› 38/52 y›l ile,
ölü do¤um say›s›n› 28/52 y›l ile çarp›p bu iki say›y› toplayarak hesaplan-
d›. Postpartum riskli kifliler de canl› ve ölü do¤um say›lar›n› toplay›p 6/52
y›l ile çarparak hesapland›. Antepartum veya postpartum ‹SK olgu say›s›
(ulusal tahmini de¤erleri hesaplamak için NIS a¤›rl›k faktörü kullan›ld›),
o gruptaki riskli kifli-y›l say›s›na bölünerek s›kl›k hesapland›.

Spontan veya indüklenen düflüklerle sonlanan gebelikler gebelikle
iliflkili risk alt›nda kifliler hesaplamas›na dahil edilmedi. Çünkü, 1) daha
önceki çal›flmalar ço¤u gebelikle iliflkili intrakranial kanaman›n ilk tri-
mesterden sonra (spontan ve indüklenen düflüklerin büyük ço¤unlu¤u
olduktan sonra) ortaya ç›kt›¤›n› göstermifltir ve 2) düflük veya kürtajdan
sonra meydana gelen ‹SK’lerin gebelikle iliflkili oldu¤unu düflünmüyo-
ruz ( ICD-9 da spontan ve indüklenen düflüklere ba¤l› komplikasyonlar-
la ilgili spesifik kodlar bulunmaktad›r).

Gebelikle iliflkili olmayan ‹SK s›kl›¤› gebe olmayan kad›n populasyo-
na ait tahmini de¤erler kullan›larak hesapland›. Gebe olmayan kad›n sa-
y›s› çal›flman›n yürütüldü¤ü dönemde her yafl grubu için Birleflik Devlet-
ler Nüfus Bürosunun y›ll›k kay›tlar›ndan al›nan total ABD’li kad›n popu-
lasyonu, çal›flma süresiyle çarp›l›p ulus çap›nda antepartum ve postpar-
tum kifli-y›llar›n say›s› ç›kar›larak hesapland›.  Gebelikle iliflkili olmayan
‹SK ulusal tahmini de¤erleri bulmak için NIS’nin a¤›rl›k faktörü kullan›-
larak hesapland›.

Gebe olmayan kifli-y›l say›s›na bölündü. ICD-9 747.81 (serebrovaskü-
ler anomali) ile kodlanm›fl ‹SK’li hasta alt grubu belirlenerek gebe ve ge-
be olmayan kad›nlarda serebrovasküler malformasyonlara ba¤l› ‹SK s›k-
l›¤› hesapland›. Serebrovasküler malformasyon ile iliflkili ISK geçiren ge-
be ve gebe olmayan kad›nlar serebrovasküler malformasyonlu grup için
riskli gebe ve gebe olmayan kifli-y›l alt gruplar›na bölündü.   

Gebelik s›ras›nda ISK ile iliflkili morbidite ve mortalite, belirlenen ol-
gular›n hastane ç›k›fl durumlar›na göre de¤erlendirildi. Ulusal Yatan
Hasta Kay›tlar›nda hastanede exitus, eve ç›k›fl, uzun veya orta vadeli kro-
nik bak›m evine gönderilme veya k›sa süreli bak›m için baflka hastaneye
transfer belirtilmifltir. ICH1-15’de yay›nlanm›fl makalelerden gebelikle
iliflkili veya gebelik d›fl› nedenlerle iliflkili ‹SK risk faktörlerini belirledik.
Gebelikle iliflkili ‹SK geçiren hastalar› birçok komorbiditenin s›kl›¤› aç›-
s›ndan 15-44 yafl aras› do¤um yapmak üzere hospitalize edilmifl ‹SK tan›-
s› olmayan kontrol hasta populasyonuyla karfl›laflt›rd›k. Komorbiditeler
flunlard›: multipl gestasyon (ICD-9 651), bilinen hipertansiyon (ICD-9
642.0–642.2), gestasyonal hipertansiyon, (ICD-9 642.3, 642.9), preek-
lampsi/eklampsi (ICD-9 642.4–642.6), bilinen hipertansiyonun üzerine
eklenen preeklampsi/eklampsi (ICD-9 642.7), diabetes mellitus (ICD-9
250, 648.0, 648.8), koagulopati (ICD-9 286, 641.3, 666.3), trombositopeni
(ICD-9 287.3–287.5), kokain kullan›m›/ba¤›ml›l›¤› (ICD-9 304.2 veya
305.6), alkol kullan›m›/ba¤›ml›l›¤› (ICD-9 303 ve 305.0), tütün kullan›m›
(ICD-9 305.1).

‹statistiksel analizde devaml› de¤iflkenler için 2 uçlu t testi, kategorik
de¤iflkenler için χ2 testi kullan›ld›. Tüm hastalara ait demografik bilgiler
(ileri yafl ve ›rk dahil) ile çok- de¤iflkenli lojistik regresyon analizi yap›l-
d› ve söz konusu sonuçlarla ilgili ba¤›ms›z göstergeleri belirlemek için
birçok komorbidite (yukar›da ad› geçenler)  modelin içine simultane ek-
lendi. ‹statistiksel hesaplamalar SPSS (version 11; SPSS, Inc., Chicago,
IL) kullan›larak yap›ld›.

Sonuçlar. 1993-2002 y›llar› aras›nda NIS’te 15-44 yafl ara-
s› gebelikle iliflkili ‹SK geçiren 423 hasta ve ayn› dönemde
kayda giren toplam 6,969,553 do¤um tespit ettik (tablo 1).
Bu de¤erler her yüz 100,000 do¤umda 6,1 gebelikle iliflki-
li ‹SK hastas›na ve her 100,000 riskli kiflide 7,1 gebelikle
iliflkili ‹SK’ye tekabül etmektedir. Arflivde, 15-44 yafl aras›
5,729 kad›n hastan›n gebelikle iliflkili olmayan ‹SK geçir-
di¤ini, bunun da 100,000 kifli-y›lda 5 gebelikle iliflkili olma-
yan ISK’ya tekabül etti¤ini tespit ettik. 

Tablo 1’de do¤um için hospitalize edilen, ‹SK tan›s› ol-
mayan, fakat yat›fl s›ras›nda gebelikle iliflkili ‹SK geçiren
hastalarda, anne yafl› ve birçok hasta özelli¤i karfl›laflt›r›l-
maktad›r. ‹SK geçiren hastalar›n ortalama yafl› anlaml› ola-
rak yüksekti. Hastalar›n ço¤u 35 yafl üstüydü. Afrikal›
Amerikal›lar ‹SK’li hasta grubu içinde fazla temsil edilmifl-
ti. ‹SK’li kad›nlarda hipertansif hastal›k, koagulopati, trom-
bositopeni, kokain ve tütün kullan›m› anlaml› derecede da-
ha yüksekti. Tüm iliflkili hasta özellikleri ve medikal du-
rumlar ile ilgili bilgi çok de¤iflkenli lojistik regresyon mo-
deline girildi¤inde 35 üzeri yafl, siyah ›rk, hipertansif has-
tal›k (preeklampsi/eklampsi dahil), koagulopati ve tütün
kullan›m› gebelikle iliflkili ‹SK için ba¤›ms›z risk faktörle-
riydi.                                                     

Serebrovasküler malformasyonlar gebelikle iliflkili ‹SK
geçiren hastalar›n 30’unda (%7,1) ve genel do¤um yapan
populasyonun 169’unda (%0.002) görüldü. Serebrovaskü-
ler malformasyonlara ba¤l› her 100,000 kiflide ‹SK görül-
me s›kl›¤› gebe (0,50) ve gebe olmayan (0.33) kad›nlarda
benzerdi. Gebelikle iliflkili ‹SK’nin zaman› SVO’nun ante-
partum ve postpartum dönemde mi oldu¤una dair ICD-9
kodu bulunan 293 hastada (%69.3) incelendi. Bunlar›n
171’i (%58.4) postpartum hemorajisi olarak kodlanm›flt›.
Figürde antepartum ve postpartum dönemlerde her
100,000 kifli/y›lda ‹SK oran› gösterilmifl ve bu de¤erler ge-
be olmayan kad›nlarla karfl›laflt›r›lm›flt›r. Tüm yafl grupla-
r›nda postpartum ‹SK s›kl›¤› antepartum ve kontrol grup-
lar›na göre daha s›kt›. Fark, özellikle uç anne yafllar›nda
daha belirgindi.

Preeklampsi veya eklampsi gebelikle iliflkili ‹SK’lerin
129’undan (%30.5) sorumluydu. Preeklampsi veya eklamp-
si ile iliflkili ‹SK olan hastalar›n 98’ine kanaman›n ne za-
man oldu¤una dair bir ICD-9 kodu verilmiflti. Hastalar›n
61’inde (%62.2) kanama postpartum dönemde olmufltu.

Gebelikle iliflkili ‹SK geçiren hastalar›n yaklafl›k beflte
biri öldü (tablo 2). Yar›s› eve gönderildi. Kalan k›sm› ise
bir t›p merkezine nakledildi. On y›ll›k çal›flma boyunca 15-
44 yafl aras› 1,205 hasta gebelik veya postpartum dönem-
de çeflitli nedenlerle öldü. Bunlar›n 86’s› (%7.1) ‹SK tan›s›
ald›. Çoklu-de¤iflkenli lojistik regresyon analizi sonuçlar›,
ileri anne yafl›, Hispanik ›rk ve koagulopatinin gebelikle
iliflkili ‹SK nedeniyle hastane ölüm için önemli ba¤›ms›z
göstergeler oldu¤unu ortaya koydu (tablo 3).

Tart›flma. Tüm ABD’nin obstetrik populasyonunu temsil
eden 10 y›ll›k arfliv çal›flmas› sonuçlar› gebeli¤in intrase-
rebral kanama riskini artt›rd›¤›n›, riskin primer olarak
postpartum dönemle iliflkili oldu¤unu göstermektedir. Ay-
r›ca, gebelikte hipertansiyon, kaogulopati, 35 yafl ve üstü,
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anne yafl›, siyah ›rk ve tütün kullan›m› gebelikle iliflkili
‹SK için anlaml› risk faktörleri olarak tespit edildi.

Gebelikle iliflkili ‹SK için NIS verilerine dayan›larak ve-
rilen 6,1/100,000 do¤um oran› daha önceki çal›flmalarda
bildirilen s›kl›k aral›¤›na uymaktad›r (3,8 - 18,1/100,000
do¤um)1-3,5,7,16,17. Nadir görülse de, ‹SK tüm gebelikle ilifl-
kili anne ölümlerinin %7,1’ini oluflturmaktad›r. Bu da obs-
tetrisyenler aç›s›ndan bir problemdir.

Üç de¤iflik çal›flma gebelikle iliflkili ‹SK’yi de¤iflik po-
pulasyonlarda araflt›rd›. Bir çal›flma, 1988-1991 y›llar› aras›
Washington, DC ve orta Maryland’i kapsayan hastane ka-
y›tlar›nda gebelikle iliflkili ‹SK insidans›n› gebe olmayan
ayn› yafl grubu kad›nlarla karfl›laflt›rd›.2 Bir baflka çal›flma
1989-1992 y›llar› aras›nda Ile de France bölgesinde 63 ka-
d›n ve çocuk sa¤l›¤› poliklini¤inden elde edilen verileri
analiz etti1. Her iki çal›flma da ‹SK’nin postpartum dönem-
de en fazla oldu¤unu ortaya koydu. Bu sonuçlar bizim so-
nuçlar›m›zla benzerdir. Aksine, Tayvan’dan bir çal›flma
Çinli kad›nlarda gebelikle iliflkili ‹SK’lerin %58’inin ante-
partum oldu¤unu bildirdi. Bu uyumsuz sonuç için bir aç›k-
lama Asyal›larda beyazlara oranla hemorajik inme insidan-
s›n›n fazla olmas›d›r13,18-21. 

Eklampsinin (veya preeklampsi) ‹SK geliflmesindeki
rolü tart›flmal›d›r. ‹SK’li hastalarda eklampsi veya preek-
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98.0)32.6–21.0(78.029.0)24.6–31.0(09.0)3.0(164,22)2.0(1

26.0)07.1–14.0(48.055.0)46.1–04.0(08.0)9.2(538,002)9.1(8

30.0)96.1–30.1(23.130.0)76.1–20.1(13.1)0.42(646,966,1)5.52(801

21.0)22.1–71.0(64.027.0)42.2–13.0(48.0)1.1(706,87)9.0(4

)28.5–55.1(10.3)7.0(950,05)1.2(9 0.01 2.61 (1.34–5.07) 0.01

26 (6.1) 202,688 (2.9) 2.19 (1.47–3.25) 0.01 2.41 (1.62–3.59) 0.01

117 (27.7) 215,580 (3.1) 11.98 (9.68–14.82) 0.01 10.39 (8.32–12.98) 0.01

13 (3.1) 16,635 (0.2) 13.25 (7.63–23.02) 0.01 9.23 (5.26–16.19) 0.01

)16.26–06.13(84.44)2.0(545,41)5.8(63 0.01 20.66 (13.67–31.23) 0.01

)54.61–60.6(89.9)4.0(833,72)8.3(61 0.01 0.96 (0.53–1.74) 0.90

6 (1.4) 30,256 (0.4) 3.30 (1.47–7.39) 0.01 2.03 (0.84–4.87) 0.11

2 (0.5) 8,185 (0.1) 4.04 (1.01–16.21) 0.09 1.69 (0.37–7.64) 0.50

13 (3.1) 119,412 (1.7) 1.82 (1.05–3.16) 0.04 1.95 (1.11–3.42) 0.02

fiekil. 15-44 Yafl aras› kad›nlarda Gebelik d›fl›, antepartum ve post-
partum ‹SK insidans›

TTaabblloo  11 ‹SK geçiren gebe veya postpartum hastalar› ‹SK geçirmeyen do¤um yapan hastalarla karfl›laflt›rmaya yönelik hasta karakter özellikleri

TTaabblloo  22 Gebe veya postpartum kad›nlarda ‹SK’ye yatk›nl›k

* profesyonel bak›m merkezi, orta vadeli bak›m merkezi, di¤er tip mer-
kezler

Total
Yafl
Ortalama
Median
‹leri anne yafl› (≥35)
Irk
Beyaz
Afrikal› Amerikal›
Hispanik
Asyal› veya Pasifik adalar›ndan
K›z›l Derili
Di¤er
Kay›p
Multipl gestasyon
Daha önce var olan HT
Gebeli¤in geçici HT
Preeklampsi/eklampsi
Daha önce var olan HT

eklenen preeklampsi/eklampsi
Koagulopati
Trombositopeni
Kokain kullan›m›/ba¤›ml›l›¤›
Alkol kullan›m›/ba¤›ml›l›¤›
Tütün kullan›m›/ba¤›ml›l›¤›

HT = hipertansiyon.

Gebelikle iliflkili
‹SK hasta say›s›,

n (%)

‹SK geçirmeyen
do¤um yapm›fl
hastalar, n (%)

Tek de¤iflkenli
OR (%95 GA)

Kaynak Kaynak

Çok de¤iflkenli
OR  (%95 GA)
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Yafl gruplar›, y›l

Gebelik d›fl›

Antepartum dönem

Postpartum dönem

Ölüm
Rutin
Evde bak›m
K›sa süreli bak›m hastanesine transfer
Di¤er transferler*
Kay›p

86 (20.3)
187 (44.2)

24 (5.7)
50 (11.8)
75 (17.7)

1 (0.2)

N (%)
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lampsi oran› %14-501-3,5,16. Bizim çal›flmam›zda bu tan›-
lar, gebelikle iliflkili ‹SK’lerdehastalar›n %30,5’inde mev-
cuttu. De¤iflik çal›flmalarda bildirilen insidanslar aras›nda-
ki farkl›l›klar çal›flmalardaki populasyon farkl›l›klar›na ve-
ya eklampsi/ preeklampsi tan› kriterlerindeki farkl›l›klara
ba¤l› gerçek farklar olabilir. Baz› eski çal›flmalardaki az ol-
gu say›s› da farkl› sonuçlar için bir etken olabilir. Verileri-
miz gebelikle iliflkili ‹SK’de eklampsi ve preeklampsinin
önemli risk faktörü oldu¤u görüflünü desteklemektedir. 

Serebrovasküler malformasyonlara ba¤l› gebelikle ilifl-
kili ‹SK oran› %20-67 aras›ndad›r.1,2,5,6,8,9,16 NIS kohortunda
serebrovasküler malformasyonlar gebelikle iliflkili ‹SK’le-
rin sadece %7,1’inde kodlanm›flt›. Bu, k›smen serebrovas-
küler malformasyon tan›m›nda ve tan› koyma duyarl›l›¤›n-
daki farkl›l›klara ba¤l› olabilir. Refere edilen tüm çal›flma-
lar nörologlar veya nöroloji hemflireleri taraf›ndan taranan
hasta dosyas› taramalar›d›r. Bir tek merkezli çal›flmada,
idari hasta ç›k›fl belgeleri ve ICD-9 kodu 747,81 kullanarak
serebrovasküler malformasyonlar› (arteriovenöz malfor-
masyonlar, kavernöz malformasyonlar, rüptüre olmam›fl
serebral anevrizmalar, dural arterivenöz malformasyonlar
ve venöz malformasyonlar) tespit etme duyarl›l›¤› %94
idi.22 Bu, verilen kodun serebrovasküler malformasyonlar›
tespit etmede oldukça baflar›l› oldu¤unu göstermektedir.
Fakat,  ICD-9 kod 747.81 de¤iflik serebrovasküler malfor-
masyon tiplerini ay›rmad›¤›ndan ‹SK s›kl›¤›n›n malfor-
masyon tipine göre kategorize etmek mümkün de¤ildir. 

Gebeli¤in mevcut serebrovasküler malformasyonlar›n
kanama riskini artt›r›p artt›rmad›¤› sorusunun cevab› tar-
t›flmal›d›r.8,9 NIS verileri, gebeli¤in serebrovasküler mal-

formasyonlara ba¤l› hemorajiyi anlaml› flekilde artt›rd›¤›n›
düflündürmemektedir (gebe ve gebe olmayan kad›nlarda
insidan s›ras›yla 0.50/100,000 kifli-y›l, 0.33/100,000 kifli-
y›l). Fakat, serebrovasküler malformasyonlara ba¤l› ‹SK
riski çal›flmam›zda oldu¤undan az hesaplanm›fl olabilir.
Bizim kanama oran› hesaplar›m›z nüfus say›m› sonuçlar›-
na ba¤l› riskli kifli-y›l hesab›na dayan›r. Bilinen vasküler
malformasyonlar› olan kad›nlar›n gebe kalmamaya çal›fla-
caklar› göz önünde bulundurulursa gebelikte kanama ris-
ki art›fl› maskelenmifl olur. Bu sorunun cevab›, ancak
prospektif populasyon çal›flmalar›yla (New York Island
AVM çal›flmas› 23 veya Scottish Intracranial Vascular Mal-
formation Study (SIVMS)) verilebilir.24

Madde kullan›m›, kokain10, alkol11,12 ve tütün kullan›-
m›14,15 dahil, ‹SK için belirlenmifl risk faktörleridir. Gebe-
likle iliflkili ‹SK’lerdebu risk faktörlerinden biri veya daha
fazlas›n› tespit eden birçok çal›flma vard›r.1,2,5,6 Gebelikle
iliflkili ‹SK’lerde de¤iflik tip madde kullan›m s›kl›¤›n› do-
¤um yapan genel populasyonla karfl›laflt›rd›k. NIS’te kod-
lanan tütün ve kokain kullan›m s›kl›¤› ‹SK hastalar›nda an-
laml› olarak daha fazla idi. Madde kullan›m› tedavisi gebe-
likle iliflkili ‹SK riskini azaltmaya yönelik müdahalelerden
biridir.

Hastal›k hakk›nda bilgiyi idari dosyalardan alman›n s›-
n›rlamalar› ve faydalar› var. Daha önceki çal›flmalar (ge-
nelde 20’den az olgu) ile gebelikle iliflkili ‹SK’ler  hakk›n-
da fikir yürütmeye çal›flm›fllard›r. Bizim çal›flmam›z yakla-
fl›k 7 milyon do¤umluk bir kohort içinden 400’den fazla
gebelikle iliflkili ‹SK tespit etmifltir. Fakat, idari dosyalar-
da kodlama hatas› olma ihtimali daha fazlad›r ve tespit et-
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)3.02(68324

103 28 (27.2) 1.68 (1.00–2.82) 0.05 1.88 (1.07–3.29) 0.03

)7.31(12351

28.0)34.2–05.0(01.102.0)72.3–87.0(06.1)3.02(6197

)01.6–64.1(99.2)2.23(9195 0.01 2.20 (1.01–4.79) 0.05

99.0)59.4–02.0(99.079.0)95.4–02.0(79.0)3.31(251

)001(11

24.0)58.11–63.0(60.283.0)80.11–04.0(01.2)0.52(28

91.0)11.3–08.0(85.150.0)46.3–10.1(29.1)4.32(52801

47.0)29.9–40.0(36.028.0)17.21–31.0(13.1)0.52(14

72.0)62.01–25.0(13.243.0)21.8–94.0(99.1)3.33(39

63.0)45.4–85.0(26.137.0)50.3–64.0(91.1)1.32(662

)27.3–83.1(72.2)8.03(63711 0.01 1.69 (0.95–3.03) 0.08

13 4 (30.8) 1.77 (0.53–5.90) 0.35 1.06 (0.27–4.23) 0.94

)21.41–93.3(19.6)3.85(1263 0.01 5.95 (2.72–13.00) 0.01

65.0)16.4–44.0(24.190.0)39.6–68.0(54.2)5.73(661

90.0)73.74–57.0(79.544.0)79.01–63.0(89.1)3.33(26

)0(02

45.0)72.4–60.0(25.072.0)84.2–40.0(23.0)7.7(131

HT = hipertansiyon.

Kaynak Kaynak
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TTaabblloo  33 Gebelikle iliflkili ‹SK sonras› mortaliteyi öngören hasta karakter özellikleri

Total
‹leri anne yafl› (≥35)
Irk
Beyaz
(Zenci)
Hispanik
Asyal› veya Pasifik adalar›ndan
K›z›l derili
Di¤er
Kay›p
Multipl gestasyon
Daha önce var olan HT
Gebeli¤in geçici HT
Preeklampsi/eklampsi
Daha önce var olan hipertansiyona

eklenen preeklampsi/eklampsi
Koagulopati
Trombositopeni
Kokain kullan›m›/ba¤›ml›l›¤›
Alkol kullan›m›/ba¤›ml›l›¤›
Tütün kullan›m›/ba¤›ml›l›¤›

Gebelikle iliflkili
‹SK hasta say›s›

Hasta grubuna
göre mortalite,

n (%)
Tek de¤iflkenli
OR (%95 GA)

Çok de¤iflkenli
OR (%95 GA)
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ti¤imiz vakalarda ‹SK tan›s›n› konfirme edemeyiz. Yine de
çal›flmalar hasta ç›k›fl dosyalar›n›n ‹SK için duyarl›l›k ve
özgüllüklerinin oldukça yüksek oldu¤unu göstermekte-
dir.25,26 ‹SK hastalar›n›n takip süreleri aç›s›ndan da çal›fl-
mam›z s›n›rl›d›r. Gebelikle iliflkili ‹SK’ye ba¤l› kanama
için bizim hesaplad›¤›m›z %20,3 mortalite genelde bildiri-
len aral›k olan %25-40’tan azd›r. Bunun muhtemel nedeni
hastaneden ç›k›fl sonras› veya ilk kabul edilen hastaneden
sonra transfer edilen hastanede gerçekleflen ölümleri ta-
kip edememifl olmam›zd›r. 

Postpartum dönemde ‹SK s›kl›¤›n›n artmas›ndaki etiyo-
lojik neden bizim çal›flmam›z›n tar›flma konusu d›fl›ndad›r.
Fakat, postpartum dönemin h›zl› hormonal ve hemodina-
mik de¤iflikliklerle seyretti¤i ve ‹SK’ye neden olan koagu-
lasyon kaskad› ve kan damarlar› üzerindeki etkileri bir
araya getirdi¤i unutulmamal›d›r.2 Kohort çal›flmam›zda
‹SK geçiren hastalar›n önemli bir bölümü eklampsi veya
preeklampsi geçirmifllerdi. Çal›flmalar preeklampsinin art-
m›fl serebral perfüzyon bas›nc›yla27 ve eklampsinin sereb-
ral ak›m otoregulasyonunun bozulmas›yla iliflkili oldu¤u-
nu ve serebral hiperperfüzyona neden olduklar›n› göster-
mifltir.28-30 Preeklampsi varyant› olan HELLP trombosito-
peni ile iliflkilidir.31 Serebral hiperperfüzyon ve trombosi-
topeni preeklamptik/eklamptik hastalarda artm›fl ‹SK ris-
kine katk›da bulunmaktad›r. Peripartum ‹SK patofizyoloji-
sini anlamak için daha çok çal›flma gerekmektedir.
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