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Serebral ven trombozu
ven tromboz tekrarlama insidans› ve sa¤kal›m

I. Gosk-Bierska, MD; W. Wysokinski, MD; R.D. Brown, Jr., MD; K. Karnicki, MD;
D. Grill; H. Wiste; E. Wysokinska, MD; ve R.D. McBane II, MD

Özet—Amaç: Alt ekstremite derin venöz tromboz (DVT) tedavi k›lavuzlar›n›n serebral venöz sinüs trombozu (CVST) hastalar›na da  uy-
gulan›p uygulanamayaca¤›n›, venöz tromboz tekrar etme h›zlar›n› belirlemek ve bu iki hastal›¤›n sa¤ kal›mlar›n› karfl›laflt›rmak. Metotlar:
Yazarlar Mayo Klinik’te CVST tan›s› ile yat›r›lm›fl tüm hastalarla çal›flt›. Sa¤kal›m ve (serebral ve nonserebral) ven trombozu tekrar h›zla-
r› DVT’li hastalar›nki ile karfl›laflt›r›ld›. Sa¤ kal›m oranlar› ABD’li beyazlarla da karfl›laflt›r›ld›. Sonuçlar: (40 ± 19 yafl›nda ve %58’i kad›n) 154
hasta ile çal›fl›ld›. Hastalar›n %50’sinde bafllanan warfarine ortalama 9 ay devam edildi. Ortalama 36 ± 47 ayl›k (464 hasta-y›l) takip süresin-
de 20 hastada 23 nüks venöz tromboz geliflti ve genel olay h›z› 100 hasta y›lda 5’di. Bu tekrarlama h›z› alt ekstremite DVT (100 hasta y›lda
3.8) ile benzer düzeydeydi. Mortalite h›z› 100 hasta y›lda 2.8 olarak hesapland› DVT’ye (100 hasta y›lda 6.2; p = 0.001) göre daha düflük,
ancak ABD’li beyazlarda beklenenden daha yüksekti (p = 0.001). ‹lerleyen yafl ve aktif malignite kötü sa¤kal›m›n tek belirleyicileriydi. War-
farin tedavisi ne tromboz nüksünü ne de sa¤kal›m› etkilemedi. Yorum: Serebral venöz sinüs trombozu (CVST) ve derin ven trombozu
(DVT) sonras› ven trombozu tekrarlama olas›l›¤› benzer düzeydedir. DVT ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, CVST sonras› sa¤kal›m h›z› daha yük-
sektir, ancak malignite ve ileri yafltan kötü yönde etkilenmektedir.
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Serebral venöz sinüs trombozu (CVST) özellikle genç ve
orta yafll› kad›nlar› etkileyen, dramatik bir klinik prezen-
tasyona sahip nadir görülen bir durumdur.1 Antikoagülan
kullan›m›na dair tedavi önerileri büyük farkl›l›klar göster-
mektedir.2-5 Serebral ven trombozu hastalar›nda antiko-
agülan tedavi bafllama, devam etme veya kesme karar›,
beklenen tromboz tekrarlama riski ve buna ba¤l› morbidi-
te ve mortaliteye karfl› hemorajik komplikasyon riskine ba-
karak verilir. CVST hastalar›nda ven trombozu tekrarlama
h›z› ve sa¤kal›m beklentisi büyük bir çok merkezli gözlem
çal›flmas›nda6 ve takip süresi s›n›rl› birkaç küçük boyutlu
çal›flmada7-11 de¤erlendirilmifl olsa da, optimum oral anti-
koagülan kullan›m süresi halen belirlenmifl de¤ildir. E¤er
CVST do¤al gidiflat› alt ekstremite derin ven trombozunu
(DVT) an›msat›yorsa, randomize çal›flma verileri elde edi-
lene kadar DVT tedavi k›lavuzlar›na uyulabilir.

CVST hastalar›nda ven trombozu tekrarlama h›z›n› ve
sa¤kal›m beklentisini tan›mlamak üzere 1978–2001 y›llar›
aras›nda Mayo Klinik’te bu tan› ile yat›r›lm›fl tüm hastalarla
çal›flt›k. Gözlenen sa¤kal›m ve ven trombozu tekrarlama h›-
z› alt ekstremite ven trombozu hastalar›nki ile karfl›laflt›r›l-

d›. Sa¤kal›m h›zlar› da ayn› zaman dilimi içinde ABD’li be-
yaz popülasyonu temsil eden bireyler ile karfl›laflt›r›ld›.

Metotlar: Ocak 1978 ve May›s 2001 y›llar› aras›nda Mayo Klinik’te bu
tan› ile yat›r›larak tetkik edilen tüm hastalar› ald›k. Bu hastalarda tan›
BT, MRG, konvansiyonel anjiyografi veya otopsi ile konulmufltu. Çal›flma
Mayo Klinik Enstitü De¤erlendirme Kurulu’ndan onay ald›. 

‹lk kontrol grup, 1978-2000 y›llar› aras›nda alt ekstremite DVT nede-
ni ile antikoagülan tedavi verilen hastalar aras›ndan seçildi.

‹kinci kontrol grup 1980-2000 y›llar› aras›nda ABD’li beyaz halk ara-
s›ndan, yafl ve cinsiyete özgü mortalite h›zlar›12 temelinde oluflturuldu.
Beklenen sa¤kal›m h›zlar›n›n, di¤er t›bbi sorunlar›n bu referans popülas-
yonda bilinen prevalanslar›na göre gösterdikleri etkilere ba¤l› oldu¤unu
kabul ettik. 

Veriler, Mayo T›p Merkezi’nde tedavi ve takip edilen tüm hastalar›n
kay›tlar›n› içeren bir merkezi sistemden al›nd›. Mayo Klinik’te her bir
hastan›n dosyas›nda yat›fl kay›tlar›n›, poliklinik muayeneleri, radyolojik
tetkikleri, laboratuar ve (otopsi kay›tlar› dahil) patoloji sonuçlar›n›, ölüm
sertifikalar›n› ve ilgili yaz›flmalar› eksiksiz bulmak mümkündür.

Takip periyodu hastan›n ilk baflvurusu ile bafllad› ve en son t›bbi de-
¤erlendirme veya ölümle bitti. Takip edilemeyen tek bir hasta çal›flmaya
al›nmad›. Tüm hastalarda warfarin kullan›m› ve süresi kay›t edildi. Ölüm
nedenleri, dosyalar›n gözden geçirilmesi, ölüm belgesi ve mevcut otopsi
sonuçlar› ile belirlendi. 

Majör olay tan›mlamas› ve karar verme. Majör bir trombotik olay;
DVT, pulmoner embolizma (PE) veya serebral venöz sinüsler, mezente-
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rik, renal, ovaryan veya retinal venler gibi venöz segmentlerde geliflen
atipik venöz tromboz olarak adland›r›ld›. DVT ya dupleks ultrason, ve-
nografi, BT, MRG, cerrahi veya otopsi ile ç›kar›lan trombüsün patolojik
muayenesi veya Mayo Klinik Vasküler Laboratuar›’nda gerçeklefltirilen
impedans pletizmografi ile ispatlanmak zorundayd›. PE; pulmoner anji-
yografi, kontrastl› BT, MRG, cerrahi veya otopsi ile ç›kar›lan trombüsün
patolojik muayenesi ve yüksek olas›l›kla PE olarak de¤erlendirilen bir
ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi ile ispatlanmak zorundayd›. Nüks CVT
olarak s›n›fland›r›labilmek için, ilk görüntülemede gözlenmeyen veya bir
ara görüntülemede trombüs rezolüsyonu gösterilmesine ra¤men ikinci
görüntülemede fark edilen yeni bir dolma defektinin tespiti gerekliydi.
Majör kanama; aflikar kanama ve hemoglobinde 2 gr/dL’lik bir düflüfl ve-
ya 2 ünite transfüzyon gerektiren kanama, intraoküler, intraserebral ve-
ya retroperitonyal kanama olarak tan›mland›. 

‹statistiksel analiz. Düzeltilmifl olay h›zlar›n› hesaplamak ve CVST ve
DVT hastalar›n› düzeltilmifl sorunsuz sa¤kal›m aç›s›ndan karfl›laflt›rmak
üzere Kaplan-Meier ürün s›n›r› tahmincisi (product limit estimator) kul-
lan›ld›. Sa¤kal›m modellerinde tan› konulma zaman› analizin bafllang›ç
zaman› olarak kabul edildi. Düzeltilmemifl e¤riler aras› fark iki örnekli
kay›t s›ras› (two-sample log-rank) testi ile s›nand›. CVST hastalar›nda
nüks ve ölüm zaman› modeli oluflturabilmede tek ve çok de¤iflkenli Cox
orant›sal risk modelleri uygundu. Sevk paternleri aras›ndaki farkl›l›klar›
de¤erlendirmek üzere CVST ve DVT hastalar›n›n yaflad›¤› yer ve Roc-
hester, MN aras› mesafe hesab›nda posta kodlar› ve yaflad›¤› ülkeler baz
al›nd›. Bu de¤iflkenin kayd› tüm modellere eklendi. Bu çal›flmaya dahil
edilen her bir hastada takip süresince warfarin kullan›m› de¤iflkenlik
gösterebildi¤inden, zamana ba¤l› efl de¤iflken olarak kabul edildi. Sonuç-
lar risk oranlar› ve %95 güven aral›¤› ile ifade edildi. Yafla ba¤l› risk ora-
n› 10 y›ll›k bir de¤ifliklik riski olarak belirtilmektedir. CVST ve DVT has-
talar›nda Cox orant›sal risk model kullan›larak yafla göre düzeltilmifl
olays›z sa¤kal›m e¤rileri oluflturuldu. Ek olarak, CVST hastalar›nda
sa¤kal›m, ayn› zaman diliminde Beyaz Amerikal› toplumda beklenen yafl
ve cinsiyete göre sa¤kal›m ile karfl›laflt›r›ld›. Örne¤imiz ve toplum aras›n-
daki farkl›l›klar› test etmek üzere tek örnekli kay›t s›ras› (one-sample log-
rank) testi hesapland›. Hangi de¤iflkenlerin warfarin kullan›m› ile iliflkili
oldu¤unu belirlemek üzere lojistik regresyon yap›ld›.

Sonuçlar. Demografik özellikler. 1978 ve 2001 y›llar› aras›nda
Mayo Klinik’te tetkik edilen (65’i erkek ve 89’u kad›n) 154 CVST
hastas› ile çal›fl›ld›. CVST ve alt ekstremite DVT’si olan kontrol
olgularda bafllang›ç özellikleri ve kazan›lm›fl venöz tromboz risk
faktörleri tablo 1’de özetlenmifltir. Bu hastalarda toplam 464 has-
ta-y›l için ortalama takip süresi 36 ± 47 ayd› (0–262 ay). Belirtile-
rin bafllang›c› ile tan› aras›nda geçen süre saatlerden 18 aya ka-
dar de¤iflmekteydi. Onsekiz hastada; astrositom (n = 3), nazofa-
ringeal karsinom (n = 4), meme kanseri (n = 2), prostat kanseri
(n = 2), endometriyum kanseri (n = 2), over kanseri (n = 1), me-
lanom (n=1), kafatas› ve alt ekstremite sarkomu (ikisi de n = 1)
ve lenfoma (n = 1) olmak üzere; aktif malignite mevcuttu. 

Tan› s›ras›nda yafl da¤›l›m› 9 gün ile 89 y›l aras›ndayd› (flekil
1). CVST bafllang›c›nda her iki cinsiyette de bimodal yafl da¤›l›-
m› görülüyordu. Erkek ve kad›nlarda ilk zirveye üçüncü dekatta
ulafl›lm›flt›. Bu dekatta en s›k CVST etiyolojisi oral kontraseptif-
lerdi (%60). %24’ünde tan›mlanm›fl bir trombofili mevcuttu. Er-
keklerde, olgular›n %60’›nda özgün bir neden saptanamad› ve hiç
birinde de trombofili yoktu. ‹kinci zirve kad›nlarda 5. ve 6. de-
kadlarda ve erkeklerde 6. ve 7. dekadlarda tespit edildi. Kad›nla-
r›n %13’ünde ve erkeklerin %19’unda da altta yatan malignite tes-
pit edildi. Tüm grubun ortalama profili benzerdi, ikinci zirvede
bulunan hastalar›n %31’inde herhangi bir neden bulunamad›.

Serebral venöz sinüs tromboz hastalar›n›n belirti ve bulgular›
tablo 2’de sunulmufltur. En s›k belirti bafl a¤r›s› (%87) ve en s›k
bulgu papil ödemdi (%55). Önemli nokta hastalar›n %25’inde tan›
s›ras›nda nörolojik muayenenin do¤al olmas›yd›. CVST hastalar›-

n›n büyük k›sm›nda (%70) tan› MRG ile kondu. MRG’nin yap›la-
mad›¤› dönemde hastalar›n %85’inde tan› serebral anjiyografi ile
konulmufltu. Altm›flbir hastada iki görüntüleme ve 21 hastada üç
görüntüleme yap›lmas›, baz› hastalarda tan› koymada yaflanan s›-
k›nt›y› göstermekteydi. Tan› bir hastada otopsi ile konulmufltu.

Trombozun en s›k tespit edildi¤i sinüsler s›rayla transvers si-
nüs, sagital sinüs ve sigmoid sinüstü (fiekil 2). Hastalar›n yakla-
fl›k yar›s›nda birden fazla sinüste etkilenim vard›. Bilateral tutu-
lumu olan 19 hastada sa¤ (49 hasta) ve sol (57 hasta) taraflar ne-
redeyse eflit oranda etkilenmiflti. Kesitsel görüntülemede tan› s›-
ras›nda 36 hastada intrakranyal kanama tespit edildi.

Antikoagülan tedavi. Antikoagülan tedavi ve tedavi süresi
önemli ölçüde farkl›l›k göstermekteydi. Ellialt› hasta hem hepa-

Tablo 1 CVST ve alt ekstremite DVT hastalarının başlangıç klinik
özellikleri

n,TSVCDeğişken 154 DVT, n 300

40.4 18.7 55.4 20.7

)9.74(411)8.75(98

)5.62(36)2.92(54

)2.71(14)7.11(81

)8.0(2)9.3(6

—)6.4(7

)1.01(42)6.2(4

15 (9.7) —

—)1.02(4/72

)7.1(4)6.2(4

)3.6(51)6.2(4

17 (11.0) 30 (12.6)

)88(562)23(94

)49(382)67(611

)5(51)91(92

)1(2)5(8

De¤erler ortalama ± SS veya n (%) olarak ifade edildi.

CVST = serebral venöz sinüs trombozu; DVT = derin ven trombozu; OCP =
oral kontraseptif; HRT = hormon replasman tedavisi; VTE = venöz trombo-
embolizma.

fiekil 1. Tan› s›ras›nda cinsiyete göre yafl. Serebral venöz sinüs
trombozu olan kad›n (bofl çubuklar) ve erkeklerde (dolu çubuklar)
bimodal bir yafl da¤›l›m› görülmektedir.

Yafl, ortalama ± SS; y›l
Cinsiyet, F %
‹diyopatik
Kanser
Yak›n dönemde beyin cerrahisi operasyonu

SSS enfeksiyonu
Yak›n dönemde travma
Arteriyovenöz malformasyon
Östrojen

OCP/HRT
Hamilelik

DVT aile öyküsü
VTE aile öyküsü
‹kamet

Minnesota
Yukar› Orta Bat›
ABD’nin di¤er bölgeleri
Uluslararas›

F
re

ka
ns

(n
)

Dekada göre yafl da¤›l›m›
(y›l)
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rin hemde warfarin tedavisi al›rken 12 hastaya sadece heparin ve
21 hastaya da sadece warfarin bafllanm›flt›. Ortalama (± SS) war-
farin tedavi süresi 9 ± 10 ayd›. Warfarin tedavisi alan 77 hastadan
25’inde tedavinin hayat boyu sürdürülmesine karar verildi. Otu-
ziki hasta aspirinle tedavi edildi; bunlardan 18’i ayn› zamanda
warfarin de kullanmaktayd›. Ço¤u hastan›n antikoagülan tedavi-
sine, kendi bölge hastas›nde devam edildi.

Yirmi, otuzdört ve k›rkiki yafllar›nda üç kad›n hastada, hastane-
mize müracaat öncesi bafllanan antikoagülan tedaviye ra¤men nö-
rolojik belirtilerin kötüleflmesi nedeni ile fibrinolitik tedavi uygu-
land›. Bir hastada mevcut bilateral sagital sinüs trombozu üroki-
naz tedavisi sonras› rekanalize oldu. Di¤er bir hastada baflar›l› bir

tromboliz sonras› bafllanan warfarin tedavisine ra¤men 1 ay so-
nunda tromboz nüks etti. Üçüncü bir hastada ise sagital ve trans-
vers sinüs trombozu sonras› tromboliz ve perkütan giriflimden 1
ay sonra inatç› kronik sinüs trombozu geliflti¤i anlafl›ld›. Tüm bu
olgularda etkenin hormon tedavisi oldu¤una karar verildi.

Trombofili testi. Yaklafl›k iki dekatl›k bu çal›flma süresince ye-
ni trombotik risk de¤iflkenlerinin gelifltirilmesi ile birlikte trom-
bofili testlerinde büyük çeflitlilik elde edildi. Yüzellidört hasta-
dan yaklafl›k 2/3’ünde tan› s›ras›nda trombofili testi yap›ld›. Bu
hastalardan 27’sinde anormallik tespit edildi (tablo 3). Test anor-
mallik frekans› iki grup aras›nda benzer düzeydeydi.      

Venöz tromboembolizma nüksü. Takip s›ras›nda, 20 CVST has-
tas›nda (%13) 23 nüks venöz tromboz geliflti. Ortalama nüks sü-
resi 10 ayd› (haftalar–266 ay) ve genel olay h›z› 100 hasta y›lda
5’di (flekil 3A). On hastada sinüs trombozu nüks etti (100 hasta
y›lda 2.2). Onbir hastada alt ekstremitelerde (n = 8) veya pulmo-
ner arterlerde (n = 5) venöz tromboembolizma geliflti (100 hasta
y›lda 2.8). Nüks olgular›n›n büyük k›sm› ilk y›l gerçekleflti. Do-
kuz nüks olgusu warfarin tedavisi alt›nda geliflti. CVST hastala-
r›nda nüks zaman›n› önemli ölçüde belirleyen efl de¤iflkenleri
tespit etmek üzere Cox orant›sal risk modelleri kullan›ld›. Bu
hastalarda venöz tromboz nüksü ile iliflkili hiçbir de¤iflken sapta-
namad›. 

Genel sa¤kal›m. Bu çal›flman›n kapsad›¤› zaman diliminde,
13 CVST hastas› öldü ve mortalite h›z› 100 hasta y›lda 2.8 olarak
hesapland›. En s›k ölüm, kansere ba¤l› gerçekleflti (n = 6). Di¤er
nedenler CVST, koroner hastal›k, demans, sepsis ve travmayd›.
‹ki hastada ölüm nedeni anlafl›lamad›. Üçü 16 gün içinde öldü.
Tahmini sa¤kal›m 1. y›lda %95 ve 5 y›l›n sonunda %90 düzeyin-
deydi. CVST’si olanlarda sa¤kal›m, alt ekstremite DVT’si olanla-
ra göre daha yüksekti (100 hasta y›lda 6.2; p = 0.001). Yafla göre
düzeltme sonras› sa¤kal›m düzeylerinin benzer oldu¤u anlafl›ld›
(resim 3B). Yafl ve cinsiyet eflli beyaz Amerikal› topluma göre
CVST hastalar›nda sa¤kal›m›n daha düflük oldu¤u görüldü (flekil
3B; p = 0.001). CVST hastalar›nda ölüm zaman› ile ilgili efl de¤ifl-
kenleri tespit etmek üzere Cox orant›sal risk modelleri kullan›l-
d›. Tek de¤iflkenli modelde sadece yafl (risk oran› = 2.83, %95 GA
= 1.8–4.45) ve kanserin (risk oran› = 13.4, %95 GA = 4.1–43.7)
ölümle iliflkisi gösterilebildi. Bir zamana ba¤l› efl de¤iflken ola-
rak kabul edilen warfarin tedavisinin sa¤kal›mda düzelmeye yol
açmad›¤› tespit edildi (risk oran› = 0.36, p = 0.2). Çok de¤iflkenli
bir modele anlaml› de¤iflkenler eklendi¤inde, hem yafl›n (risk
oran› = 2.27, %95 GA = 1.37-3.77) ve kanser varl›¤›n›n (risk oran›
= 4.4, %95 GA = 1.2-16.3) anlaml› oldu¤u görüldü. 

Warfarin tedavisi. CVST hastalar›n›n yar›s›na warfarin tedavi-
si baflland› ve tedavi ortalama 9 ay sürdürüldü. Tedavi ne nüks-
süz (resim 3C) ne de genel sa¤kal›m› (flekil 3D) de¤ifltiremedi.
Tan›mlanm›fl bir konjenital veya kazan›lm›fl trombofilisi mevcut
hastalarda (tablo 3) warfarin tedavisi bafllanmas› çok daha yük-
sek bir olas›l›kt› (risk oran› = 6.3, p < 0.0001). Di¤er hiçbir de¤ifl-
ken warfarin alan ve almayanlar› ay›rt edememiflti. 

Hemorajik olaylar. CVST tan›s› amac› ile yap›lan ilk görüntü-
lemede 36 hastada parenkimal kanama saptand›. Bunlardan
15’inde warfarinle antikoagülasyon tedavisine devam edildi. Bu
hastalarda veya 154 hastal›k tüm grupta yeni bir kanama gelifl-
medi. 

Dörtyüzaltm›fldört hasta-y›ll›k takip s›ras›nda iki hastada 100
hasta-y›lda 0.7’lik bir h›zla üç majör kanama geliflti. Bir hasta ge-

Tablo 2 Serebral venöz sinüs trombozu klinik prezentasyonu 

)%(n

)78(431

)6.62(14

)7.42(83

)9.41(32

)3.41(22

)1.9(41

)4.8(31

)6.2(4

Belirti ve bulgular

Belirtiler

Baş ağrısı

Nöbet

Bulantı/kusma

Afazi/disfazi

Konfüzyon

Fotofobi

Diplopi

Yok
Bulgular

Papilödem
Paralizi

Parestezi
Hiperrefleksi

Anizokori

Ataksi

Stupor/koma

Yok

)2.55(58

)7.11(81

)7.9(51

)4.01(61

)0.2(3

)6.2(4

)6.2(4

)3.52(93

fiekil 2. Venöz sinüs trombozun yerleflimi. Her bir yerleflim için se-
rebral venöz sinüs segment say›s› verilmifltir. Hastalar›n büyük k›s-
m›nda birden fazla sinüs tutulmufltu. En s›k gözlenen sinüs tromboz
kombinasyonlar› flunlard›r: sagital-transvers (n = 42), transvers-
sigmoid (n = 42) ve sagital-transvers-sigmoid (n = 15).

Sagital
83

Straight
(sinüs
rektus)

13

Transvers
101

Vena galen
9

Kavernöz
6

Sigmoid
50
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nitoüriner kanama yaflad›. Bir hastada hem gastrointestinal hem
de subdural kanama geliflti. Bir hastada CVST etiyolojisi idiopatik
ve di¤erinde de antifosfolipit antikor sendromuydu. Her iki hasta
da majör kanama s›ras›nda warfarin tedavisi alt›ndayd›. Uluslar
aras› normallefltirilmifl oran (INR) hiç birinde yüksek de¤ildi.

Tart›flma. Bu çal›flman›n önde gelen bulgular› aras›nda
di¤er yerleflimlerde CVST ve venöz tromboembolizma
olas› tekrarlama h›z›n›n hesaplanm›fl olmas›d›r. Dörtyü-
zaltm›fldört hasta-y›ll›k takip s›ras›nda 10 nüks sinüs trom-
boz (100 hasta-y›lda 2.2) ve 13 alt ekstremite veya pulmo-
ner arter venöz tromboz ata¤› yafland› (100 hasta-y›lda
2.8). Sadece 2 hastada birden fazla nüks geliflti. Nüks h›z›
yafl farklar› göz önüne al›nd›¤›nda, alt ekstremite DVT ge-
liflmifl kontrol grupla (resim 3B) ve di¤er çal›flmalarla6,7,9

benzer düzeydeydi. Büyük bir ileriye dönük çok uluslu
çok merkezli gözlem çal›flmas› olan Uluslararas› Serebral
Ven ve Dural Sinüs Trombozu Çal›flmas›’na (ISCVT) 624
yetiflkin CVST olgusu dahil edilmiflti.6 Ortalama 16 ayl›k
takip periyodu s›ras›nda çal›flmac›lar 14 nüks sinüs trom-
boz (%2.2) ve 19 alt ekstremite DVT veya PE ata¤› (%3)
gözlemlediler. Di¤er çal›flmac›lar da 77 CVST hastas›nda
benzer sinüs trombozu (%1.8) ve nonserebral trombotik
olay (%2.2) h›zlar› belirlemiflti.7 Venoport çal›flmas›nda 91
CVST hastas›nda %5 tromboz nüks riski bildirilmiflti.9

CVST ve DVT her ne kadar ayr› klinik antiteler olsa da,
hem konjenital hem de kazan›lm›fl risk faktörleri aras›nda
önemli ölçüde bir örtüflme mevcuttur.1 Bu nedenle, her iki
hastal›kta da benzer tromboz nüks oranlar› beklenebilir. 

Tablo 3  CVST ve alt ekstremite DVT hastalarında trombofili prevalansı.

% (anormal/toplam test sayısı)

hasta

Değişken

Antikardiyolipin Ab sendromu

Protein C eksikliği

Protein S eksikliği

Antitrombin eksikliği
Faktör V Leiden, heterozigot

Protrombin 20210 heterozigot
Birleşik heterozigot (protrombin+faktörV)

Hiperhomosisteinemi

hasta

GATVDGATSVC

40.0–00.0)58/0(051.0–40.0)89/8(2.8

50.0–00.0)57/0(011.0–10.0)09/4(4.4CAsupuL

80.0–00.0)44/0(052.0–50.0)94/6(2.21MgI/GgI

11.0–10.0)88/4(6.421.0–10.0)58/4(7.4

80.0–00.0)88/2(3.270.0–00.0)67/1(3.1

11.0–10.0)09/4(4.440.0–00.0)49/0(0

73.0–41.0)85/41(1.4282.0–50.0)34/6(0.41

42.0–60.0)86/9(2.3103.0–50.0)63/5(9.31

70.0–00.0)84/0(061.0–00.0)23/1(1.3

61.0–00.0)12/0(042.0–00.0)12/1(8.4

20.0–00.0050.0–00.02TIH

fiekil 3. Tekrarlay›c› venöz tromboembo-
lizma ve sa¤ kal›m. Serebral venöz sinüs
tromboz (CVST; düz çizgi) hastalar›nda
8 y›lda venöz tromboz nükssüz (A) ve ya-
fla göre düzeltilmifl genel sa¤ kal›m (B),
alt ekstremite derin ven tromboz (DVT;
kesik çizgi) hastalar›nki ile ayn›yd›.
ABD’li beyaz popülasyondan yafl ve cin-
siyet eflli bireylerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
(noktal› çizgi), CVST ve DVT hastalar›-
n›n 8 y›ll›k sa¤ kal›m› daha düflüktü (p =
0.001). Warfarin alan (düz çizgi) ve al-
mayan (kesik çizgi; C) CVST hastalar›n-
da, 8 y›lda venöz tromboz nükssüz sa¤
kal›m benzer düzeydeydi. ‹ki grup aras›n-
da genel sa¤ kal›mlar farkl› de¤ildi (D).
Her iki karfl›laflt›rma için p belirtilmedi.

CVST = serebral venöz sinüs trombozu; DVT = derin ven trombozu; Ab = antikor; Lupus AC = lupus antikoagülan; HIT = heparine ba¤l› trombositopeni.
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Hiçbir al›fl›ld›k tromboz risk faktörünün nüksü ön göre-
memesi, tetkikleri pozitif gelen hastalarda tedavi tarafl›l›¤›
olmas›yla aç›klanabilir. Trombofili testleri anormal gelen
hastalardan yar›s›na s›n›rs›z warfarin tedavisi önerilirken,
testleri normal olanlarda bu oran dörtte bir düzeyindeydi.
Dahas›, hastalar›n üçte birinde CVST’ye yol açabilecek
herhangi bir neden de saptanamad›. Bu durum, hastal›¤›n
konjenital ve kazan›lm›fl trombotik de¤iflkenlerinin daha
iyi saptanabilmesini sa¤layacak ileri çal›flmalara ihtiyaç ol-
du¤u gerçe¤inin alt›n› çizmektedir.     

Çal›flman›n ikinci bir bulgusu CVST hastalar›nda iyi bir
sa¤kal›m oran› tespit edilmesidir. 464 hasta-y›ll›k takip s›-
ras›nda 13 ölüm gerçekleflti ve mortalite h›z› 100 hasta y›l-
da 2.8 olarak hesapland›. Bu sa¤kal›m h›z›, yafl ve cinsiyet
eflli Minnesota sakinlerine göre düflük, ancak alt ekstre-
mite DVT’si olanlara göre daha yüksekti. Ancak yafla göre
düzeltme sonras› sa¤kal›m düzeylerinin benzer oldu¤u an-
lafl›ld›. Sadece yafl ve aktif malignite kötü sonlan›m›n ba-
¤›ms›z belirleyicileriydi. Bu sa¤kal›m sonuçlar›, bu hasta-
l›¤a yönelik yay›nlanm›fl oranlardan biraz daha iyidir.
ISCVT çal›flmas›nda6 16 ayl›k takip süresi içinde 52 olgu
kaybedilmiflti (%8.3). Bir Hollandal› toplumdan çal›flmaya
dahil edilen 59 hastada 3 ayl›k mortalite h›z› %10’du.8 Bu
farkl›l›¤›n nedeni bilinmemektedir, ancak sadece en iyi
durumdaki hastalar›n hastanemize yönlendirilmesi neden-
li baflvuru tarafl›l›¤› bu farka yol açm›fl olabilir. 

‹ki randomize kontrollü çal›flmada, heparinin CVST’de-
ki etkinli¤i de¤erlendirildi. ‹lk çal›flmada 20 hasta unfrak-
siyone heparin veya plaseboya rasgele ayr›ld›.2 Ara analiz-
lerde heparinin etkinli¤i ispatland›¤›ndan hasta toplanma-
s›na erken son verildi. ‹kinci bir çal›flmada ise 66 hasta 3
ay boyunca subüktan uygulanan düflük molekül a¤›rl›kl›
heparin, nadroparin veya plaseboya rasgele ayr›ld›.3 Nad-
roparin ile tedavi edilen hastalarda daha iyi bir klinik son-
lan›m e¤ilimi sezilse de, bu fark anlaml› düzeye ulaflama-
d›. Çal›flma, ne yaz›k ki sonlan›mlarda küçük, ancak önem-
li bir fark› ortaya ç›karabilecek düzeyde güçlendirilmemifl-
ti. Zaten, bu tür bir çal›flman›n yeterince güçlü olabilmesi
için en az 300 hasta ile çal›fl›lmas› gerekir.1

CVST’de oral antikoagülan tedavinin rolü halen belir-
sizdir. ISCVT sonlan›mlar›nda antikoagülan tedaviyi ter-
cih eden, ancak anlaml› düzeyde olmayan bir e¤ilim göz-
lendi; ancak nüks olgular›n›n %41.5’i hasta halen warfarin
tedavisi alt›nda iken gerçekleflmiflti.6 Çal›flmam›zda da
nüks olgular›n›n yaklafl›k üçte biri hasta halen warfarin
tedavisi alt›nda iken gerçekleflti. Warfarin kullanan hasta-
larda ne sa¤kal›mda ne de tekrarlama h›z›nda bir düzel-
me sa¤lanamad›. Bu çal›flman›n geriye dönük do¤as› ne-
deni ile, warfarinin morbidite üzerindeki olas› yararl› etki-
lerini saptamam›z mümkün de¤ildir. Art›, bu hastalarda
uygulanan antikoagülan tedavinin niteli¤inden de emin
olamay›z, çünkü hastalar›n ço¤u lokal t›p merkezlerinde
tedavilerine devam etmifllerdir. Ancak bu çal›flmada ma-

jör kanama riski çok düflüktü (100 hasta-y›lda 0.7). ‹leriye
dönük randomize kontrollü çal›flmalardan daha fazla bilgi
elde edilene kadar, uzmanlar warfarin ile antikoagülasyo-
nun 3–6 ay devam ettirilmesini önermektedirler.13 Sonuç-
lar›m›z bu görüflü desteklemektedir, ancak CVST hastala-
r›nda venöz tromboz risk oran› alt ekstremite DVT ile
benzer düzeydedir. Bizim önerimiz altta yatan etiyoloji
geçici ise veya etkili tedaviye cevap veriyorsa antikoagü-
lasyona k›sa süre devam edilmesidir. E¤er etiyoloji kal›c›
ise veya geri dönüfllü de¤ilse uygun hastalarda süre daha
da uzat›labilir.

Çal›flman›n s›n›rlamalar› aras›nda etkilenen bireylerde
baflvuru tarafl›l›¤› olas›l›¤›d›r. Bu hastal›¤›n nadir görül-
mesi nedeni ile büyük bir kohortun oluflturulabilmesi için
genifl bir sevk taban› oluflturulmas›na ihtiyaç vard›r. Bu
yaklafl›m sayesinde bu hastal›¤a daha düzenli bir klinik
yaklafl›m mümkün olabilir. Çok merkezli ISCVT çal›flmas›
da yaklafl›m ahengi olmamas› nedeni ile s›n›rl› olabilir.
Yaln›z, sonlan›mlar›n benzer olmas› umut vericidir. Ek bir
s›n›rlama da veri toplaman›n geriye dönük yap›lm›fl olma-
s›d›r. Geçerlilik için oral antikoagülanlar›n yararlar› rando-
mize, kontrollü çal›flmalardan elde edilen verilere dayal›
olarak de¤erlendirilmelidir. Bu hastal›¤›n nadir olmas› ne-
deni ile bu amaç için çok merkezli bir ifl birli¤i gerekir.
Son olarak, çal›flmam›za trombofili çal›flmalar› k›smen ta-
mamlanm›fl hastalar dahil edilmifltir.
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