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Kapal› kafa travmas› sonras› geliflen
süperior sagittal sinüs trombozu: Olgu sunumu
A case of superior sagittal sinus thrombosis after closed head injury
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Süperior sagittal sinüs trombozu (SSST) nadir görülen bir
hastal›kt›r. Genellikle enfeksiyon, dehidratasyon ve hematolojik rahats›zl›klara ba¤l› geliflir. Travmaya ba¤l› geliflmesi
son derece nadir bir durumdur. Bu yaz›da kapal› kafa travmas› sonras› SSST saptanan 13 yafl›nda bir erkek çocuk hasta sunuldu. Görüntüleme incelemelerinde çökme k›r›¤›na ba¤l› geliflen SSST saptand›. Hastan›n nörolojik muayenesi iki tarafl›
papil staz› d›fl›nda normal bulundu; hasta anti-ödem ve antikonvülzan ilaçlarla tedavi edildi. Sekiz ay sonraki kranyal
manyetik rezonans venografide süperior sagittal sinüsün aç›k
oldu¤u izlendi ve nörolojik muayene bulgular› normal olarak
de¤erlendirildi.

Superior sagittal sinus thrombosis (SSST) is a rare entity,
most often arising from infections, dehydration, and hematologic disorders. Development of this condition secondary to
trauma is extremely rare. In this report, a 13-year-old boy
who developed SSST following a closed head injury is presented. Imaging studies showed SSST caused by a depressed
skull fracture. Neurologic examination of the patient was normal other than bilateral papillary stasis. He was treated with
antiedematous and anticonvulsant drugs. Magnetic resonance
venography obtained eight months after the diagnosis showed
unoccluded superior sagittal sinus, neurologic examination
findings were normal, as well.
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Süperior sagittal sinüs trombozu (SSST) nadir
görülen bir hastal›kt›r. Genellikle enfeksiyon, dehidratasyon ve hematolojik rahats›zl›klara ba¤l› geliflir. Travmaya ba¤l› geliflmesi son derece nadir bir
durumdur. Tan›s› bilgisayarl› tomografi (BT), serebral anjiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgular› ile konur. Prognozu de¤iflkenlik gösteren ve kendili¤inden gerileyen bir rahats›zl›k oldu¤u bildirilmifltir. Tedavi seçenekleri, sistemik antikoagülasyon, trombolitik, antiödem tedavisi, antiepileptik tedavi, eksternal serebrospinal s›v›
drenaj› ve dekompresif kranyektomidir.

OLGU SUNUMU

Bu yaz›da kapal› kafa travmas› sonras› SSST
saptanan bir olgu sunuldu.

On üç yafl›nda erkek hasta, kafas›n› çarpma
sonras›nda geliflen amnezi, bafl a¤r›s›, bulant› ve
kusma flikayetleriyle acil poliklini¤ine getirildi.
Sol paryetal kemikte 1 cm’lik cilt kesisi bulunan
ve Glasgow Koma Skoru 15 olan hastan›n nörolojik muayenesi iki tarafl› papil staz› d›fl›nda normal
olarak de¤erlendirildi. Rutin biyokimya incelemeleri ve kan ölçümleri de normaldi. Kranyal BT incelemesinde arka paryetalde, orta hatta, sagittal sinüs üzerinde çökme k›r›¤› ve çökme alt›nda intraparenkimal kemik fragmanlar› izlendi (fiekil 1).
Manyetik rezonans venografide (MRV), sagittal
sinüsün proksimal bölümünde ak›m sinyalinin
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tromboza ba¤l› olarak %50-60 oran›nda darald›¤›
saptand› (fiekil 2). Serebral dijital substraksiyon
anjiyografide (DSA), süperior sagittal sinüs proksimalinde sinüs ak›m›n›n tromboza ba¤l› darald›¤› izlendi (fiekil 3a, b). Hastan›n BT sonuçlar›na
göre antiepileptik tedaviye ve antiödem tedavisine baflland›. Lezyonun motor korteksle yak›n iliflkisinden dolay› cerrahi ve trombolitik tedavi uygulanmad›. Hastan›n kontrol kranyal BT’lerinde
ek bir patoloji izlenmedi. Hastan›n acil biriminde
20 günlük izlemi boyunca klinik bulgularda de¤ifliklik saptanmad›; kafa içi bas›nç art›fl› sendromu
(K‹BAS) bulgular› (bafl a¤r›s›, bulant›, kusma ve
papil staz›) belirgin olarak azald› ve nörolojik muayene normal bulundu. Sekiz ay sonraki kranyal

fiekil 1. Kemik pencereden bilgisayarl› tomografi kesitlerinde verteksteki çökme k›r›¤› görülüyor.

fiekil 2. Manyetik rezonans anjiyografide süperior sagittal
sinüsün 1/3 posteriorunda ak›m sinyalinde daralma
ve kortikal venlerde itilme izlendi.
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MRV’de süperior sagittal sinüsün aç›k oldu¤u izlendi (fiekil 4a, b) ve nörolojik muayene bulgular› normal olarak de¤erlendirildi.
TA RT I fi M A
Süperior sagittal sinüs trombozu, s›kl›kla hematolojik bozukluklar; çocuklarda enfeksiyon, dehidratasyon ve kulak enfeksiyonlar› s›ras›nda do¤rudan yay›l›m; eriflkinlerde ise oral kontraseptif kullan›m› veya gebelik sonras› dönem ile iliflkili olan,
ayn› zamanda skalp ve kafa kemi¤i enfeksiyonunda da ortaya ç›kabilen nadir bir komplikasyondur.[1]
Travma olgular›nda, özellikle çocuklarda künt kafa
travmas› sonras›nda sagittal sinüs trombozu geliflmesi oldukça nadirdir.[2]
‹ntrakranyal dural sinüs trombozunun nedenleri
tam olarak bilinmemektedir.[3] Do¤ufltan görülen siyanotik kalp hastal›klar›, travma, yer kaplay›c› lezyonlara ba¤l› bas›, merkezi sinir sistemi enfeksiyonlar›, kafleksi, puerperal komplikasyonlar, epilepsi, lösemi, anemi, koagülopatiler, yenido¤an ve
perinatal ensefalopatinin etyolojide rol oynad›¤›
bildirilmifltir.[4,5] Patogenezinde sinüs duvar› hasar›
ve skalp abrazyonunda veya ince venöz kanallarda
oluflan trombozun içeriye do¤ru uzanmas› en
önemli mekanizmalar olarak düflünülmektedir.[6]
Sagittal sinüs trombozunun bulgular› iki flekilde ortaya ç›kabilir. Bu bulgulardan biri venöz dönüfl bozuklu¤u nedeniyle oluflan K‹BAS (bafl a¤r›s›, bulant›, kusma ve papil ödemi), di¤eri de serebral venöz enfarkta ba¤l› fokal nöbetler veya parezidir.[7]
Hastam›zda da K‹BAS’a ba¤l› oldu¤u düflünülen
bafl a¤r›s›, bulant› ve kusma flikayetleri vard›. Nörolojik muayenesinde iki tarafl› papil staz› d›fl›nda
özellik yoktu.
Süperior sagittal sinüs trombozunun tan›s› BT,
MRG ve serebral anjiyografi ile konur. Bilgisayarl› tomografi incelemesinde hemorajik veya nonhemorajik venöz enfarktlar, serebral ödem, hidrosefali, tromboze venler (kontrasts›z kranyal BT’de genellikle hiperdens) ve kontrast enjeksiyonu sonras›
sinüs lümenindeki trombozun sinüs duvarlar›na göre daha hipodens görülmesi ve sinüsün aksiyel kesitlerdeki anatomisi sonucu “bofl delta” bulgusu izlenebilir. Hastalar›n %10-20’sinde ise BT incelemesi normal bulunabilir. Manyetik rezonans görüntüleme ve MRV’de ise T1- ve T2-a¤›rl›kl› sekanslarda tromboze sinüs ve venlerde ak›m sinyali
kayb› görülür. Anjiyografi bulgular› aras›nda ise
dilate kortikal kollateral venler, serebral dolafl›m
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(a)

(b)

fiekil 3. ‹ntrakranyal hemodinamiyi de¤erlendirmek için yap›lan serebral anjiyografide (a) lateral (b) oblik görüntülerde k›r›k bölgesinde süperior sagittal sinüsün yaklafl›k %50-60 oran›nda darald›¤›, intrakranyal
arteriyel ve venöz hemodinamide etkilenme bulunmad›¤› anlafl›ld›.

zaman›n›n artmas› ve t›kanm›fl sinüs ve venlerde
dolmama veya ters ak›m say›labilir.[1,4,8-10]
Yeni MRG tekniklerinden olan difüzyon
MRG’nin, iskemi sahas›n›n erken ve en do¤ru biçimde belirlenmesi, iskemik bölgedeki difüzyon
de¤erlerine bak›larak arteriyel-venöz iskemi ayr›m›n›n ve iskeminin zamanlamas›n›n do¤ru yap›lmas› gibi birçok avantaj› vard›r. Fonksiyonel
MRG’de ise, özellikle sensorimotor ve konuflma
merkezlerine yak›n lezyonlarda cerrahi planlama
için merkezin tam olarak belirlenmesi mümkün
olmaktad›r.[5] Sunulan hastan›n tan› ve takibinde
BT, MRG, MRV ve DSA yöntemlerinden yararlan›ld›.
(a)

Sagittal sinüs trombozunun prognozu de¤iflkendir.[1] Ölüm oranlar› %5.5-30 aras›nda de¤iflmektedir.[4] Baz› yazarlar ölüm oran›n› %40-81
olarak bildirmifllerdir.[11] Morbidite ve ölüm genellikle K‹BAS’a ba¤l› herniasyonlara ve serebral venöz enfarktlar sonucunda geliflen motor veya duyusal nörolojik defisitlere ba¤l›d›r.
Tedavi de¤iflken olmakla birlikte, kortikosteroid, asetazolamid, barbiturat, beyin omurilik s›v›s›
drenaj›, dekompresyon amaçl› kranyektomi, trombektomi, heparin, lokal ürokinaz ve doku plazminojen aktivatörü kullan›m› say›labilir.[3] Antikoagülan tedavi ile baz› olgularda baflar›l› sonuçlar al›nmas›na ra¤men yarar› halen tart›flmal›d›r.[11] Stiefel
(b)

fiekil 4. Sekiz ay sonra yap›lan kontrollerde (a) additif (b) venöz manyetik rezonans anjiyografide süperior sagittal sinüsteki ak›m›n tamamen normale döndü¤ü izlendi.
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ve ark.[12] kafa travmal› 131 çocuk hastan›n
%6.8’inde sinüs trombozuna rastlam›fllard›r. Bu olgular›n bir bölümü asemptomatiktir. Bu yazarlar,
herhangi bir t›bbi veya cerrahi tedavi yap›lmaks›z›n bu hastalar›n üç hafta alt› ay aras›nda iyileflebilecekleri sonucuna varm›fllard›r.[12] Özellikle çocukluk yafl grubunda bu çal›flma d›fl›nda güvenilir ve
yararl› bir çal›flma yoktur.[13] Hastada kranyal BT
sonras›nda antiepileptik tedaviye ve antiödem tedavisine bafllad›k; lezyonun motor korteksle yak›n
iliflkisi ve hastan›n çocuk olmas› nedeniyle cerrahi
ve trombolitik tedavi uygulamad›k.
Sonuç olarak, çocuklarda sinüs üzeri çökme
k›r›¤›na ba¤l› trombozun beynin önemli bir bölgesinde oldu¤u olgularda konservatif tedavi seçeneklerinin tercih edilmesinin daha uygun oldu¤una inan›yoruz. Bu olguda oldu¤u gibi, sadece antiepileptik tedavi ve antiödem tedavisi ile sagittal
sinüs trombozunun kendili¤inden ve tam bir iyileflmesi sa¤lanabilir.
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