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4 Bu k›sa vaka sunumunda nadir görülen, sol serebellar arterin proksimalinden köken al›p spontan tromboze olan anevrizma olgusu sunulmuﬂ ve tedavi yöntemleri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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Spontaneous Thrombosis of a Proximal Cerebellar Artery Aneurysm: Case Report
4 In this short report, we describe a case of spontaneously thrombosed non-giant aneurysm arising from the proximal portion of the left superior cerebellar artery and discuss the treatment
options for this rather rare clinical entity.
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eyinin arka sirkülasyonunun arteriyel
anevrizmalar› tüm intrakranial sakküler
anevrizmalar›n yaklaﬂ›k % 4 ila % 10’unu
oluﬂturmaktad›r (4,5). Bunlar aras›nda süperior
serebellar arter (SSA) anevrizmalar›na, özellikle proksimal bölge lokalizasyonunda nadiren
rastlan›r. Literatürde farkl› birçok intrakraniyal
bölgede saptanm›ﬂ spontan tromboze olan anevrizmalar bildirilmiﬂ ve geniﬂ bir biçimde tart›ﬂ›lm›ﬂt›r (7,9,11). Bu vaka sunumunda ard ard›na
çekilmiﬂ iki serebral anjiografi ile gösterilen
spontan tromboze olmuﬂ proksimal SSA anevrizmas›n› sunulmaktad›r.

B

OLGU
52 yaﬂ›nda erkek hasta ani baﬂlayan ﬂiddetli baﬂ
a¤r›s› ve kusma ﬂikayeti ile acil nöroﬂirurji birimimize baﬂvurdu. Vital bulgular› normal s›n›rlarda olan hastan›n nörolojik muayenesinde enSinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 1 / Say› 1, 2008

se sertli¤i d›ﬂ›nda bir patoloji saptanmad›. Özgeçmiﬂinde, bir y›l once tan›s› konan ve ilaç tedavisiyle normal s›n›rlarda takip edilen hipertansyonu oldu¤u ö¤renildi. Kranial bilgisayarl›
tomografi (BT) görüntülemesinde bazal sisternalarda subaraknoid kanama, intraventriküler
kanama ve lateral ventriküllerde dilatasyon tespit edildi. Acil serebral anjiografide, sol SSA
proksimalinde sakküler anevrizma tespit edildi
(Resim 1). Hastaya acil operasyon planlandi fakat hasta cerrahi tedaviyi kabul etmedi ve embolizasyon amac›yla nöroradyoloji birimine gönderildi. Ertesi gün embolizasyon iﬂlemi s›ras›nda serebral anjigrafide daha önce gösterilen
anevrizma tespit edilemedi ve spontan tromboze
oldu¤u kan›s›na var›ld› (Resim 2). Ventriküler
dilatasyon ve intraventriküler kan nedeniyle
non-hemorajik beyin omurilik s›v›s› tespit edilene kadar hastaya eksternal ventriküler drenaj
uyguland›. Yaklaﬂ›k iki hafta sonraki kontrol se43
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ma ile prezente olur. Bu vakada oldu¤u gibi klinik olarak ﬂiddetli baﬂ a¤r›s›na kusma ﬂikayeti
de eﬂlik edebilir. Konuﬂma bozukluklar›, ense
sertli¤i, hipoestezi ve hiperrefleksi görülebilir
(6,8). Tentoryumun altindaki yerleﬂimi nedeniyle troklear sinir özellikle etkilenebilir ve subaraknoid kanama olmaks›z›n troklear sinir hasar›
ile prezente olan vakalar bildirilmiﬂtir (3).

ﬁekil 1. Sol SSA proksimal k›sm›ndan köken alan anevrizmay›
gösteren serebral DSA görüntüsü.

ﬁekil 2. Endovasküler tedavi esnas›nda anevrizman›n görüntülenemedi¤i ve tromboze oldu¤unu gösteren serebral DSA
görüntüsü.

rebral anjiografide anevrizma tespit edilemedi
ve hasta herhangi bir nörolojik defisiti veya ﬂikayeti olmadan taburcu edildi.
TARTIﬁMA
Arka sistem anevrizmalar›na nadiren rastlan›r
ve tüm intrakranial sakküler anevrizmalar›n
yaklaﬂ›k % 4 ila % 10’u bu bölgede yer al›r (4,5).
SSA anevrizmalar› ise daha da nadirdir ve % 0.2’den
daha az oranda görülürler (7,8). SSA anevrizmalar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u subaraknoid kana44

Anevrizmalar›n spontan tromboze olmas›na dev
anevrizmalarda % 50’lere varan oranlarda rastlanabilir fakat di¤er tip anevrizmalar için veriler
k›s›tl›d›r (9). Literatürde spontan tromboze olan
distal SSA anevrizmalar› bildirilmesine ra¤men
bildi¤imiz kadar›yla spontan tromboze olan
proksimal SSA anevrizmas› bildirilmemiﬂtir
(9,10).
SSA anevrizmalar› için tedavi stratejilerini, bütün anevrizmalar için geçerli oldu¤u üzere,
anevrizman›n lokasyonu, oryantasyonu ve boynunun konfigürasyonu gibi faktörler belirler. Bu
bölge söz konusu oldu¤unda, cerrahi klipleme
yüksek riskler içerdi¤inden endovasküler koilleme gibi alternatif tedavi yöntemleri kullan›lmaktad›r. Spontan tromboze olmuﬂ SSA anevrizmalar›n›n tedavisi için birçok yazar kontrol
seri anjiografi tetkikleri ile takip önermektedir
(9,10). Fakat literatürde rekanalize olmuﬂ hatta
tekrar kanam›ﬂ tromboze anevrizma vakalar› da
bildirilmiﬂtir (1,2). Ayr›ca seri anjiografiler hastalara ek morbidite ve mortalite riskleri getirebilir. Bu veriler ›ﬂ›¤›nda ve tromboze anevrizmalar›n do¤al gidiﬂat›n›n ve olas› embolik komplikasyonlar›n›n önceden tahmin edilmesinin çok
zor olaca¤› gerçe¤ine dayanarak, bu tip vakalar›n mikrocerrahi yöntemiyle tedavi edilmesi gerekti¤ine inanmaktay›z. Sunulan vakada hasta
cerrahi tedaviyi kabul etmedi¤i için seri serebral
anjiografilerle takip önerilmiﬂtir.
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