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Hemisferik inme
için dekompresif
hemikranyatomi

sonras› prognozu
belirleyen
faktörler

A.A. Rabinstein, MD; N. Mueller-Kronast, MD; B.V. Maramattom, MD; A.R. Zazulia, MD;
W.R. Bamlet; M.N. Diringer, MD ve E.F.M. Wijdicks, MD

Duraplasti ile dekompresif hemikranyotomi massif hemis-
ferik infarktlardan sonra sa¤ kal›m› ve baz› olgularda fonk-
siyonel iyileflmeyi att›rd›¤› gösterilmifl olan radikal bir te-
davidir.1-3 Bu müdahale için en iyi adaylar›n ve optimal za-
manlaman›n halen tan›mlanmas› gereklidir. Amac›m›z bu
hastalarda fonksiyonel sonuçlan›m› de¤ifltiren klinik ve
radyolojik de¤iflkenleri çal›flmakt›.

Metodlar. Birleflik Devletler’de üç üniversite hastanesinde hemisferik
infarktlar için duraplasti ve dekompresif hemikranyotomi ile tedavi  edi-
len 42 ard›fl›k hastay› saptad›k (Miami Üniversitesi: 20 hasta, Mayo Kli-
nik: 13 Hasta; Washington Üniversitesi: 10 hasta). Klinik ve radyolojik
de¤iflkenler ile ilgili ayr›nt›lar www.neurology.org adresindeki Neuro-
logy internet sitesindeki tablo E-1’de bulunabilir. Klinik kötüleflme Glas-
gow koma skalas› (GKS) toplam skorunda ≥2 puan azalma, NIH ‹nme
Skalas›’dan (NIHSS) ≥3 puan artma veya beyin herniasyonu klinik bulgu-
lar›n›n ortaya ç›kmas› olarak tan›mlanm›flt›. Fonksiyonel sonuçlan›m
hastane ç›k›fl›nda ve son takipte modifiye Rankin Skalas› (mRS) kullan›-
larak de¤erlendirildi (iyi sonuçlan›m: mRS ≤3). Tüm radyolojik çal›flma-
lar iki gözlemci taraf›ndan de¤erlendirildi ve uygun de¤erlendirmeciler
aras› uyumluluk farkl› ensititülerden iki kör gözlemcinin okumalar› ile
karfl›laflt›r›larak do¤ruland›.

Demografik veriler devaml› de¤iflkenler için ortalama ± SS ve katego-
rik de¤iflkenler için n (totalin yüzdesi) olarak sunuldu. Demografik, kli-
nik ve radyolojik de¤iflkenler ve iyi fonksiyonel sonuçlan›m için tek de-
¤iflken lojistik regresyon modelleri kullan›ld›. Tek de¤iflken analizlerin-
de klinik olarak anlaml› oldu¤u düflünülen, var say›lan faktörler ile an-
laml› iliflkide oldu¤u bulunan de¤iflkenler ard›ndan bir çoklu de¤iflken
lojistik regresyon modeli kullan›larak analiz edildi. Tüm testler iki yön-

lüydü ve p de¤erleri <0.05 anlaml› olarak kabul edildi.
Araflt›rma protokolü kat›lan üç kurumun de¤erlendirmek komisyon-

lar›nca onaylanm›flt›.

Sonuçlar. Yirmiüçü erkek ve 19 kad›n› çal›flt›k. Ortalama yafl
50 ± 15 (aral›k 15 – 73) idi. Yirmisekiz hastan›n (%67) hipertansi-
yon öyküsü vard›. baflvuruda, ortalama GKS toplam skoru 12  ±
3 (medyan 13) ve ortalama NIHSS 19  ±  5 (medyan 18) idi. inme
mekanizmas› 16 hastada (%38) büyük arter aterosklerozu, onbi-
rinde kardiyak embolizm (%26) ve beflinde tan›mlanm›fl baflka et-
yolojiler ki bunlar›n aras›nda 4 karotis disseksiyonu yer al›yordu
ve onunda %24) belirsizdi. Serebral infarkt olgular›n %76’s›nda
dominant olmayan hemisferi ilgilendiriyordu. Prezente olan in-
farkt 30 hastada (%71) orta serebral arter alan›n›; yedisinde (%17)
anterior serebral arter alan›n›; dördünde (%10) orta, anterior ve
posterior serebral arter alanlar›n›; ve birinde (%2) orta ve poste-
rior serebral arter alanlar›n› tutuyordu. Tromboliz sekiz hastaya
(%19) uygulanm›flt›.

Tüm hastalar hemikranyatomi öncesinde nörolojik kötüleflme
göstermifllerdi. ‹nme bafllang›c› ve cerrahi aras›ndaki süre ortala-
ma 47 ± 34 saat ve nörolojik kötüleflmenin bafllang›c›ndan cerrahi-
ye 10.5 ± 23 saatti. Hemikranyatomi zaman›nda ortalama GKS top-
lam skoru 8 ± 3 (medyan 7) idi. Cerrahi öncesi son BT inceleme-
sinde septum pellucidum ve pineal gland yer de¤ifltirmesi s›ras›yla
10.6 ± 4.8 mm ve 6.5 ± 3.2 mm idi. Cerrahi sonras› BT incelemesin-
de maksimal kemik defektinin ortalama büyüklü¤ü 12.2 ± 2 cm idi.
Cerrahi sonras› ilk BT incelemesinde septum pellucidum ve pineal
gland ortalama yer de¤ifltirmeleri s›ras›yla 8.6 ± 5.4 mm ve 4.6 ± 3.5
mm idi. Cerrahi öncesi ve sonras› BT incelemeleri karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda, septum pellucidum ve pineal gland yer de¤ifltirmelerinde or-
talama azalma 2.3 ± 4.2 mm ve 2.1 ± 2.9 mm idi. Hastalar›n onikisin-
de (%29) görülen pnömoni en s›k görülen post operatif komplikas-
yondu.

Ortalama 11 ± 14 ay takip süresi sonras›nda 10 hasta öldü
(%24) (sekizi akut hospitalizasyon s›ras›nda), yedi hasta (%17) ya-
ta¤a ba¤›ml› kald› ve 10 hasta (%24) iyi fonksiyonel sonuçlan›m
(mRS ≤3) gösterdi. T›bbi bak›m›n sonland›r›lmas› sadece iki has-
tada oldu, ancak hastalar cerrahi sonras› 2 haftadan fazla komada
kald›ktan sonra. ‹yi fonksiyonel sonuçlan›m gösteren hastalar›n
biri hariç hepsi 55 yafl›ndan gençti (bu gruptaki ortalama yafl 41 ±
15 idi).

Tek de¤iflken analizlerinde ileri yafl (p =  0.02) ve hipertansi-
yon öyküsü (p =  0.03) kötü sonuçlan›m ile iliflkiliydi (mRS ≥4),
prezentasyonda tromboliz ise koruyucuydu (p =  0.05) (tablo 1).
Pineal gland orta hat kaymas› derecesindeki de¤ifliklik iyi sonuç-

Özet—Yazarlar sonuçlan›m prediktrörlerini belirlemek için, 42 ard›fl›k hemisferik
inme sonras› dekompresif hemikranyatomi olgusunu incelediler. Tek de¤iflken ana-
lizlerinde ileri yafl ve hipertansiyon öyküsü kötü sonuçlan›m ile anlaml› flekilde ilifl-
kide iken, tromboliz koruyucuydu. ‹nfarkt taraf›, pupiller yan›t›n olmay›fl›, preopera-
tif orta hat kaymas›n›n derecesi ve cerrahinin zamanlamas› sonuçlan›m› öngörmede
yard›mc› de¤ildi. Çoklu de¤iflken analizlerinde, ileri yafl ba¤›ms›z olarak kötü iyilefl-
meyi öngörmeye yard›mc›yd› (odds oran› yaflta her 10 y›ll›k art›fl için 2.9).
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lan›m olas›l›¤›nda art›fl ile iliflkiliydi (p = 0.03) ve sonuçlan›m› ön-
görmeye yard›mc› olan tek postoperatif de¤iflkendi. Çoklu de¤ifl-
ken regresyon analizlerinde sadece büyük yafl kötü sonuçlan›m
için ba¤›ms›z bir öngörme yard›mc›s›yd› (OR 2.9 [%95 GA : 1.04-
8.07] yaflta her 10 y›l art›fl için; p = 0.04) (tablo 2).

Tart›flma. Dekompresif kranyatomi ile tedavi edilen ma-
sif hemisferik inmeli hasta populasyonumuzda ileri yafl ba-
¤›ms›z olarka kötü fonksiyonel sonuçlan›m ile ba¤lant›l›y-
d›. ‹leri yafl daha önceki serilerde de daima kötü fonksiyo-
nel iyileflme ile iliflkili bulunmufltur4 (Tablo E-2).  Daha ön-
ceki çal›flmalar›n sonuçlan›m öngörme ölçütleri içinde ol-
mayan bir çok klinik ve radyolojik de¤iflken analiz ettik.
Halen, sadece ileri yafl ba¤›ms›z olarak kötü sonuçlan›m›
öngörmede yard›mc›d›r. Bu iliflki çal›flmam›zda kitle etki-
si derecesinden ve daha önceki çal›flmalarda ölçülen in-
fark boyutundan ba¤›ms›zd›r.5 Yafll› hastalarda azalm›fl be-
yin plastisitesi ve eflzamanl› hastal›klar›n varl›¤› kötü iyi-
leflmeleri için sorumlu olabilir.

Erken cerrahi (inme sonras› ilk 24 saat içinde) daha ön-
ceki çal›flmalarda faydal› bulunmufltur.3 Ancak masif ödem
geliflece¤i konusundaki tahmin yetene¤imiz yan›lmaz olma-
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Tablo 1 Dekompresif hemikranyatomi sonrasında kötü fonksiyonel iyileşmenin öngörülmesinde klinik ve radyolojik değişkenlerin
etkilerinin tek değişken analizleri

Kötü sonuçlanım(mRS    4)

(%95 GA)RO pDeğerBağımsız değişken

Cerrahi öncesi değişkenler

Yaş, y*, ortalama (± SS)

Erkek, n (%)

Hipertansiyon, n (%)

Diabet, n (%)

Koroner hastalığı, n (%)

Geçirilmiş inme/TIA, n (%)

Sigara içimi, n (%)

Giriş GKS toplam skoru, ortalama (± SS)

Giriş NIHSS, ortalama (± SS)

Dominant hemisfer infarktı, n (%)

Ek alanlarda infarkt, † n (%)

Trombolitik kullanımı, n (%)

Kardiyak emboli mekanizması, ‡ n (%)

Cerrahi öncesi pineal gland yer değiştirmesi, mm, ortalama (± SS)

Cerrahi öncesi septum pellucidum yer değiştirmesi, mm, ortalama (± SS)

Cerrahi öncesi GKS toplam skoru, ortalama (± SS)

Cerrahi öncesi NIHSS, ortalama (± SS)

Cerrahi öncesi pupiller yanıtsızlık, n (%)

İnme başlangıcından cerrahiye zaman, saat, ortalama  (± SS)

Kötüleşmeden cerrahiye zaman, saat, ortalama (± SS)

Cerrahi sonrası değişkenler

Maksimum kemik defekti, cm, ortalama (± SS)

Cerrahi sonrası pineal gland yer değiştirmesi, ortalama (± SS)

Cerrahi sonrası septum pellucidum yer değiştirmesi, ortalama (± SS)

Pineal gland yer değiştirmesinde değişim, mm, ortalama (± SS)

Septum pellucidum yer değiştirmesinde değişim, mm, ortalama (± SS)

Cerrahi sonrası GKS toplam skoru, ortalama (± SS)

Cerrahi sonrası NIHSS toplam skoru, ortalama (± SS)

(5.05 20.0)21.1–10.1(60.1)2.51

42.0)68.1–90.0(04.0)55(32

30.0)41.72–22.1(57.5)76(82

22.0)19.63–44.0(50.4)42(01

15.0)32.01–23.0(08.1)62(11

46.0)77.8–62.0(25.1)42(01

92.0)59.1–01.0(54.0)63(51

(3.21 15.0)22.1–76.0(19.0)6.2

(1.91 94.0)52.1–09.0(60.1)9.4

17.0)76.3–51.0(47.0)42(01

04.0)68.11–73.0(11.2)92(21

50.0)30.1–30.0(81.0)91(8

54.0)27.2–11.0(45.0)62(11

(5.6 26.0)91.1–47.0(49.0)2.3

10.6 ( 06.0)21.1–28.0(69.0)8.4

(8.7 21.0)50.1–46.0(28.0)1.3

(7.22 70.0)36.1–89.0(62.1)1.5

87.0)38.5–72.0(52.1)§83(61

(8.64 49.0)20.1–89.0(00.1)4.43

(5.01 76.0)60.1–69.0(10.1)3.32

(1.21 41.0)51.1–73.0(56.0)8.1

(6.4 31.0)55.1–59.0(12.1)5.3

8.6 ( 43.0)32.1–39.0(70.1)4.5

(1.2 30.0)89.0–45.0(37.0)9.2

(3.2 11.0)40.1–27.0(68.0)2.4

(9.8 60.0)20.1–15.0(27.0)7.2

(0.12 41.0)26.1–39.0(32.1)4.4

* Yafl devaml› de¤iflken olarak de¤erlendirilmifltir ve odds oran› (%95 GA) yaflta 10 y›ll›k art›fllar için bildirilmifltir.
† Sadece orta serebral arter alan›n› tutan inmeye karfl› di¤er alanlar› da tutan inme
‡ Büyük arter aterotrombozu karfl›laflt›rma grubu olarak kullan›lm›flt›r.
§ Pupiller yan›t›n dökümantasyonu bulunan hastalar›n yüzdesi.

mRS= modifiye Rankin Skalas›; OR= odds oran›; GKS= Glasgow Koma Skalas›; NIHSS= NIH ‹nme Skalas›.

Tablo 2 Dekompresif hemikranyatomi sonrası sonuçlanım
öngördürücü etmenlerin çoklu değişken analizleri.

Sonuçlanım mRS 4 (NOlaylar 26, NOlay Yok 9)

OR (%95 GA) p

40.0)70.8–40.1(09.2

0.68 (0.45–1.05) 0.08

0.97 (0.93–1.01) 0.14

83.0)69.33–62.0(59.2

0.06 (0.03–1.15) 0.06

Yaş, y*

Çoklu değişken analizi

Cerrahi öncesi GKS toplam skoru

İnme başlangıcından cerrahiye zaman

Hipertansiyon

Trombolitik kullanımı

* Yafl devaml› de¤iflken olarak de¤erlendirilmifltir ve odds oran› (%95 GA)
yaflta 10 y›ll›k art›fllar için bildirilmifltir.

mRS= modifiye Rankin Skalas›; OR= odds oran›; GKS= Glasgow Koma Ska-
las›
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d›¤›ndan,6 erken müdahale stratejisi gereksiz cerrahilere yol
açabilir. Daha konservtif bir yaklafl›m sonras›nda, cerrahi za-
manlamas› ve fonksiyonel sonuçlan›m aras›nda bir iliflki bul-
mad›k. Di¤erleri erken cerrahinin fonksiyonel ba¤›ms›zl›k
flans›nda iyileflme olmaks›z›n mortaliteyi düflürdü¤ünü bil-
dirmifllerdir.7,8

Dominant hemisferde inmesi olan hastalar serimizde
yetersiz temsil edilmifllerdir. Ancak, biz fonksiyonel so-
nuçlan›m ve inmenin taraf› aras›nda bir iliflki saptamad›k.
Benzer sonuçlar disabilite ve yaflam kalitesini de¤erlendir-
mek için daha sensitif araçlar kullanan yazarlar taraf›ndan
da bildirilmifltir.9,10

Herniasyonun cerrahi öncesi klinik belirtileri (pupiller
boyut de¤ifliklikleri ve ›fl›¤a yan›t ile ifade edildi¤i gibi)  se-
rimizde öngördürücü de¤erden yoksundur. Pineal gland
ve septum pellusidumun cerrahi öncesi son BT inceleme-
sindeki yer de¤ifltirme derecesi, ki bu bir çok seride ana-
liz edilmemifl bir de¤iflkendir, de hemikranyatomi sonras›
fonksiyonel sonuçlan›m ile iliflki göstermemifltir. Birden
fazla arter alan›n› tutan iskemi daha kötü sonuçlan›m ile
beraber de¤ildi. Daha önceki baz› sonuçlar ile uyuflmazl›k
seçim e¤ilimlerinden olabilir çünkü multipl alan infarktla-
r› olan baz› hastalar›m›z hemikranyatomi için kötü aday
olarak de¤erlendirilmifltir.

Trombolizin fonksiyonel iyileflme flans›nda artma ile
iliflkili oldu¤u hemikranyatomi ile tedavi edilmifl hastalar-
da daha önce bildirilmemifltir. Reperfüzyonun bir miktar
penumbray› kurtarmak için yeterli olmufl olmas› müm-
kündür. Sistemik hipertansiyon öyküsü muhtemelen art-
m›fl vasküler hastal›k ve daha büyük komplikasyon riskle-
rinin belirteci olarak, kötü sonuçlan›m› iflaret etmifltir,.
Cerrahi sonras› pineal gland yer de¤ifltirmesinin yüksek
düzeltilme derecesi ile fonksiyonel iyileflme flans›nda art›-
fl›n iliflkisi baflar›l› hemikranyatominin elde edilen dekom-

presyona ba¤l› oldu¤unu göstermektedir.
Çal›flmam›z kontrollü de¤ildi, ancak kat›lan merkezler-

deki ard›fl›k hastalar› analiz etmekteydi. Bu nedenle he-
mikranyatomi ile tedavi  için hasta seçiminde herhangi po-
tansiyel bir e¤ilim bu tedavi için klinik uygulamadaki has-
ta seçiminin bir yans›mas›d›r.
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