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İntrakraniyal hipotansiyon sendromunda, beyin omurilik sıvısı
kaçağının saptanması
Oktay ALGIN1

Sayın Editör,
Gökçay ve ark.’nın “Spontan intrakraniyal hipotansiyona bağlı kronik baş ağrısı olan hastada epidural
kan yaması tedavisi” adlı olgu sunumunu, dikkat ve
beğeni ile okudum.[1] Benzer vakaların tanı ve tedavisinde faydalı olabilecek ve net olarak Gökçay ve
ark. yazısında belirtilmeyen bazı hususları, literatür
eşliğinde aşağıda tartışmak isterim.
İntrakranyal hipotansiyon sendromu (İHS) tedavisinde, epidural kan yaması (EKY) tedavisinin uygulanma sıklığı, gün geçtikçe artmaktadır. Bununla
birlikte, daha uygun tedavi planlaması için İHS tanısının ana kriterlerlerinden birisi olan, dural kaçak
varlığının görüntüleme yöntemleri ile gösterilmesi
önemlidir.[2,3] Zira EKY tedavisi bu düzeyden yapılırsa daha başarılı olmaktadır.[3,4] Fakat rutin görüntüleme yöntemleri ile kaçak yeri, Gökçay ve ark.’nın
da belirttiği gibi her zaman gösterilememektedir.[1]
Güncel manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
teknikleri ile kaçak yerini gösterme oranını arttırmak mümkündür.
İHS tanısında sıklıkla kontrastlı kranyal MRG yeterli
olmak ile birlikte, rutin MRG teknikleri, kaçak düzeyini göstermede sıklıkla yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle günlük rutin pratikte, İHS tanılı hastalara sıklıkla bilgisayarlı tomografi (BT) ve radyonüklid tabanlı sisternografi çekilmektedir. Her iki tetkikin de
bazı sınırlamaları mevcuttur. BT sisternografi (BTS)

için bu sınırlamalar arasında kafa tabanından sakruma dek elde olunan kesitlerin neden olduğu yüksek
radyasyon maruziyeti, çok düzlemli kesit elde olunamaması ve kemiğe komşu patolojilerin net olarak değerlendirilememesi sayılabilir.[3,4] Radyonüklid sisternografi (RS) ise düşük uzaysal rezolüsyona sahip olması, iğne traktının yanlışlıkla kaçak olarak değerlendirilebilmesi ve radyasyon maruziyeti (BTS’den az olmakla birlikte) gibi sınırlamalara sahiptir.[3-5]
Son yıllarda yaygın olarak kullanılan MR miyelografi (MRM), kaçak lokalizasyonunu invaziv olmayan
bir şekilde gösterebilmekle birlikte, düşük akımlı
fistül traktlarını gösteremeyebilir.[4] Bu tür olgularda kontrastlı MRM faydalı olmaktadır.[3-5] Kontrastlı ya da kontrastsız MRM, MRG’nin sahip olduğu
tüm avantajları taşımaktadır (örneğin yüksek rezolüsyon, radyasyon maruziyeti içermeme gibi). Son
yıllarda yapılan çalışmalarda, kontrastlı MRM’nin
(veya intratekal yolla Gadolinium uygulamasının)
güvenilir bir tetkik olduğu da belirtilmektedir.[3-9]
Ayrıca bu çalışmalarda, kontrastlı MRM’nin, diğer
sisternografik yöntemlerden daha az invaziv olduğu
da belirtilmektedir.[5-9]
Sonuç olarak, İHS tanılı hastalarda kaçak düzeyinin
gösterilmesi için, öncelikle kontrastsız MRM tercih
edilmelidir. Kontrastsız MRM’nin yetersiz olduğu
durumlarda, diğer sisternografik yöntemlerin yerine
kontrastlı MRM’nin seçilmesi daha akılcı bir yaklaşım gibi görülmektedir.
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