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Travmatik subaraknoid kanamalar: 58 olguluk prospektif çal›ﬂma
Traumatic subarachnoid hemorrhage: a prospective study of 58 cases
Ali ‹hsan ÖKTEN,1 Yurdal GEZERCAN,1 Rüçhan ERGÜN2
AMAÇ

BACKGROUND

Bu çal›ﬂmada travmatik subaraknoid kanamalarda (tSAK)
prognozu etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçland›.

We evaluated the prognostic factors in traumatic subarachnoid hemorrhage (tSAH).

GEREÇ VE YÖNTEM

METHODS

Bu prospektif çal›ﬂmaya 2001-2003 y›llar› aras›nda tedavi edilen 58 tSAK’l› hasta (44 erkek, 14 kad›n; ort. yaﬂ 39.2; da¤›l›m
17-79 y›l) al›nd›. Çal›ﬂmam›za travma sonras› ilk alt› saat içerisinde baﬂvuran hastalar dahil edildi; ateﬂli silah yaralanmalar›, multitravmal› ve ameliyat edilen hastalar çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutuldu. Hastalar›n nörolojik de¤erlendirmesi Glasgow Koma
Ölçe¤i’ne (GKÖ), sonuçlar Glasgow Sonuç Ölçe¤i’ne (GSÖ),
bilgisayarl› tomografi (BT) incelemeleri ise Hijdra ve Fisher
kriterlerine göre de¤erlendirildi.

This study was conducted with 58 patients (44 males, 14 females;
mean age 39.2; range 17 to 79 years) with tSAH, between 2001
and 2003. The patients who were admitted to the hospital within
in the first 6 hours of head injury were included, whereas patients
with gun shot wounds, multiple injured patients and postoperative patients were excluded. Fifty-eight patients with tSAH were
prospectively followed. The neurological status of the patients
and the outcomes were evaluated using Glasgow Coma Scale
(GCS) and Glasgow Outcome Scale (GOS), respectively and
computed tomography (CT) examinations were done according
to the grading criteria by Hijdra and Fisher.

BULGULAR

Travmatik subaraknoid kanamalar›n etyolojisini en s›k trafik kazalar› (%73) ve düﬂme (%20) oluﬂturuyordu. Olgular›n hastaneye ilk geliﬂ durumlar› GKÖ’ne göre %9’u hafif, %39’u orta,
%52’si ﬂiddetli travma olarak de¤erlendirildi. Hijdra derecelendirmesine göre BT’deki kan miktar› ve da¤›l›m›: 21 hastada 1.
derece (az miktarda kan), 17 hastada 2. derece (orta miktarda
kan), 20 hastada 3. derece (aﬂ›r› miktarda kan); Fisher kriterlerine göre p›ht› kal›nl›¤›: 6 hastada 1. derece (kan yok), 21 hastada 2. derece (diffüz kanama), 15 hastada 3. derece (p›ht› kal›nl›¤› 1 mm veya daha fazla kan), 16 hastada 4. derece (ventriküler kanama) olarak saptand›. GSÖ’ne göre hastalar›n
%59’unda sonuçlar kabul edilebilir (tam iyileﬂme, orta derece
sakatl›k), %41’inde ise kötü (ciddi derecede sakatl›k, vejetatif
tablo, ölüm) bulundu.
SONUÇ

RESULTS

The etiology of tSAH included traffic accidents (73%), falls (20%)
and others (7%). The GCS scores of patients at admission were
mild (9%), moderate (39%) and severe (52%). In the CT scans, the
amount and distribution of bleeding was grade 1 (small SAH) in
21 patients, grade 2 (moderate SAH) in 17 patients, and grade 3
(extensive SAH) in 20 patients according to Hijdra grading system
and according to Fisher’s criteria. The thickness of blood layer was
grade 1 (no blood) in 6 patients, grade 2 (bleeding layer less than
1 mm) in 21 patients, grade 3 (bleeding layer more than 1 mm) in
15 patients and grade 4 (ventricular bleeding) in 16 patients.
Neurological outcomes of patients were favorable (good recovery
or moderate disability) in 59%, and unfavorable (severe disability, persistent vegetative state or death) in 41% according to GOS.

Çal›ﬂmam›zda; giriﬂ GKÖ skoru düﬂük olanlarda, sistern ve fissürlerde kanamas› olanlarda, tSAK ile birlikte serebral kontüzyon veya akut subdural hematomu bulunanlarda, Hijdra kriterlerine göre aﬂ›r› miktarda kan birikmesi olanlarda (13 puan ve
üzeri) ve Fisher derecelendirmesine göre 3. ve 4. derecede olanlarda prognozun daha kötü oldu¤u sonucuna var›ld›.

CONCLUSION

Anahtar Sözcükler: Kafa travmas›; subaraknoid kanama/mortalite/
prognoz/radyografi; sa¤kal›m oran›; tomografi, X-›ﬂ›n› kompüterize.

Key Words: Head injuries; subarachnoid hemorrhage/mortality/prognosis/radiography; survival rate; tomography, X-ray computed.
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Travmatik subaraknoid kanama (tSAK), kafa
travmalar›ndan sonra çekilen bilgisayarl› tomografilerde (BT) en erken bulgulardan biridir.[1] Travmatik subaraknoid kanama oluﬂumunda büyük olas›l›kla çok yönlü mekanizmalar rol oynar. ‹ntrakraniyal arterler ve köprü venlerinin, komplet veya inkomplet tek veya çoklu travmatik y›rt›lmas› veya
kortikal kontüzyonlardan diffüzyon yoluyla olabilir.[2]
Bilgisayarl› tomografide kan›n varl›¤› travma
esnas›nda subaraknoid mesafenin volümüne ba¤l›
olarak bulunmuﬂtur. Beyin yap›lar›n›n h›zl› ﬂiﬂmesi veya yer kaplayan kitle lezyonlar›n›n meydana
gelmesi subaraknoid mesafenin ortadan kaybolmas›na neden olabilir. Bu durum tSAK’lar›n daha az
görülmesine yol açabilir.
Bilgisayarl› tomografinin geliﬂmesinden önce
otopsilerde tan›mlanan bu lezyon, BT’nin geliﬂmesi ile birlikte beyin omurilik s›v›s› içindeki dilüe
kan›n hematokrit ve volümüne ba¤l› olarak görülmektedir. Travmatik subaraknoid kanamalar, anevrizmal subaraknoid kanamalar gibi BT’deki kan›n
miktar› ve da¤›l›m›na göre de¤erlendirilir.[3-5]
Travmatik subaraknoid kanama, kafa travmalar›nda kötü sonuçlar üzerinde önemli prognostik
faktör olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Son y›llarda kafa
travmal› hasta sonuçlar› üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda, tSAK’l› hastalarda kötü sonuç oran›n›n daha
yüksek oldu¤u bildirilmiﬂtir.[1,5-10]
Amerikan Travmatik Koma Bilgi Bankas› verilerine göre BT’de tSAK saptanan hastalarda ölüm
oran› kanama olmayanlara göre iki kat fazla olarak
bulunmuﬂtur.[11] Travmatik subaraknoid kanama ve
prognoz aras›ndaki ba¤lant›n›n altta yatan mekanizmas› henüz anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.[10]
Literatürde de¤iﬂik yazarlar taraf›ndan kötü sonuçlar üzerinde önemli prognostik faktörler olarak
hastan›n yaﬂ›, giriﬂ Glasgow Koma Ölçe¤i (GKÖ),
kan›n yerleﬂimi veya p›ht› kal›nl›¤›n›n fazla olmas›, bazal sisternlerde kan, ventriküllere aç›lm›ﬂ kanama, intraserebral hematom veya akut subdural
hematom gibi birlikte lezyon olmas› veya posttravmatik vazospazm bildirilmiﬂtir.[5,6,8-10,12,13]
Bu çal›ﬂmada tSAK'larda prognoz, morbidite ve
mortalite üzerine etkili olan faktörleri ortaya ç›karmay› amaçlad›k.
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Bu çal›ﬂmaya 2001-2003 y›llar› aras›nda Adana
Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Klini¤ine travmadan sonra ilk alt› saat içinde getirilen travmatik
subaraknoid kanamal› 58 eriﬂkin hasta (44 erkek,
14 kad›n; ort. yaﬂ 39.2; da¤›l›m 17-79 y›l) al›nd›
(Tablo 1).
Ateﬂli silah yaralanmalar›, multitravmal› ve
ameliyatl› hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Hastalar›n nörolojik de¤erlendirmesi GKÖ’ye,[14] sonuçlar Glasgow Sonuç Ölçe¤i’ne (GSÖ)[15] göre de¤erlendirildi. Bilgisayarl› tomografi çekimleri; hastaneye giriﬂte, travmadan 24 saat sonra ve klinik durumlar›na göre üç veya yedi gün sonra yap›ld›. Bilgisayarl› tomografide görüntülenen kan›n miktar›
ve da¤›l›m› Hijdra ve ark.n›n,[4] p›ht›n›n kal›nl›¤› ise
Fisher ve ark.n›n[3] ölçütlerine göre yap›ld›.
Hijdra ve ark.n›n bazal sistern ve fissürlerde kan
miktar› puanlamas›:
0: Kan yok,
1: Az miktarda kan,
2: Orta derecede kan,
3: Bazal sistern ve fissürler kanla dolu.
Hijdra ve ark.n›n konveksitede kan miktar› puanlamas›:
0: Kan yok,
3: Az miktarda kan,
6: Orta miktarda kan,
9: Konveksite kanla dolu.
Hijdra ve ark.n›n önerdi¤i sistemde konveksite,
sistern ve fissürlerdeki kan miktar› 0-30 puan, konveksite kan miktar› 0-18 puan aras›nda, toplam kan
miktar› ise 0-48 puan aras›nda de¤erlendirilmektedir.
Buna göre;
0-6 puan: Az miktarda kan,
6-13 puan: Orta miktarda kan,
13 puan ve üzeri aﬂ›r› miktarda kan birikti¤ini
göstermektedir.
Fisher ve ark. BT’de görüntülenen p›ht› kal›nl›¤›n› 4 dereceye ay›rm›ﬂt›r.
Derece 1: Kan yok,
Derece 2: Diffüz subaraknoid kanama,
Derece 3: P›ht›n›n kal›nl›¤› 1 mm veya daha fazla,
Derece 4: Ventriküllere aç›lm›ﬂ kanama.
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hasta (%38) orta, 31 hasta (%53) ﬂiddetli travmal›
olarak de¤erlendirildi. Hijdra ve ark.n›n ölçütlerine
göre BT’deki kan miktar› ve da¤›l›m›: 21 hastada,
az miktarda kan; 17 hastada, orta miktarda kan; 20
hasta aﬂ›r› miktarda kan olarak bulundu (Tablo 3).

BULGULAR
Travmatik subaraknoid kanamalar›n etyolojisinde s›k trafik kazalar› ve düﬂme yer alm›ﬂt› (Tablo 2). Giriﬂ GKÖ’ne göre; 5 hasta (%9) hafif, 22
Tablo 1. Hasta say›s› ve yaﬂ iliﬂkisi
Yaﬂ
17 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 Toplam

Say›

Yüzde

23
11
9
6
5
4
58

40
19
15
10
9
7
100

Say›

Yüzde

42
12
3
1

72
21
5
2

Fisher derecelendirmesine göre kan p›ht›s›n›n kal›nl›¤›; 6 hastada, derece 1; 21 hastada, derece 2; 15
hastada, derece 3: 16 hastada, derece 4 olarak belirlendi (Tablo 4). Travma ﬂiddetine göre kan›n yerleﬂimi en fazla konveksitede idi (Tablo 5).
Hastalar›n %74’ünde birlikte intrakraniyal lezyon vard›. Travmatik subaraknoid kanamalarla birlikte 25 hastada kontüzyon, 7 hastada akut subdural
hematom, 2 hastada epidural hematom, 2 hastada
intraserebral hematom, 7 hastada multipl lezyon
saptand›. Posttravmatik epilepsi ise 8 hastada
%14’lük oranda idi.

Tablo 2. Etyolojik nedenler
Etyoloji
Trafik kazas›
Düﬂme
Darp
Baﬂa sert cisim düﬂmesi

Glasgow Sonuç Ölçe¤i’ne göre hastalar›n
%59’unda sonuçlar kabul edilebilir (tam iyileﬂme,
orta derece sakatl›k), %41’inde ise sonuçlar kabul
edilemez (ciddi sakatl›k, vejetatif tablo, ölüm) idi
(Tablo 6).

Tablo 3. Hijdra ve ark. göre BT’deki kan miktar›na göre
puanlama
Puan

Say›

Yüzde

0-6
6 - 13
13 -

21
17
20

36
30
34

Kötü sonuçlar ve ölüm oranlar›, giriﬂ GKÖ’e göre ﬂiddetli kafa travmas›na maruz kalanlarda (Tablo
7), sistern ve fissürde kanamas› olanlarda (Tablo 8),
Hijdra derecelendirmesine göre aﬂ›r› miktarda kan
Tablo 6. Glasgow Skor Ölçe¤i’ne göre sonuçlar

Tablo 4. Fisher derecelendirmesine göre p›ht›n›n kal›nl›¤›
P›ht› Kal›nl›¤›
Derece 1
Derece 2
Derece 3
Derece 4

Say›

Yüzde

6
21
15
16

10
36
26
28

GSÖ
5 Tam iyileﬂme
4 Orta derece sakatl›k
3 Ciddi sakatl›k
2 Vejetatif tablo
1 Ölüm

Say›

Yüzde

18
8
8
4
20

31
14
14
7
34

Tablo 5. Travma ﬂiddetine göre BT’de kan›n yerleﬂimi ve hasta say›lar›
Yerleﬂim
Konveksite sa¤/sol
‹nterhemisferik fissür
Sylvian fissür
Lateral sa¤/sol
Bazal sa¤/sol
Suprasellar sistern
Ambient sistern
Kuadrigeminal sistern
Tentorium sa¤/sol
Cilt - Vol. 12 Say› - No. 2

Hafif

Orta

ﬁiddetli

Toplam

Yüzde

4
3

13
8

25
16

42
27

72
46

1
1
–
–
–
–

11
8
1
4
1
4

16
11
4
15
12
7

28
20
5
19
13
11

48
34
9
33
22
19
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birikmesi olanlarda (Tablo 9), Fisher derecelendirmesine göre BT’de kan kal›nl›¤›n›n 1 mm veya daha fazla olanlarda veya ventriküle aç›lanlarda (Tab-

lo 10), birlikte intrakraniyal patoloji olarak multipl
lezyon, kontüzyon ve akut subdural hematomu
olanlarda yüksek oranda bulundu (Tablo 11).

Tablo 7. Elli sekiz hastada giriﬂ GKÖ ve GSÖ aras›ndaki iliﬂki
GKÖ
Hafif travma
Orta travma
ﬁiddetli travma
Toplam

GSÖ 5

GSÖ 4

GSÖ 3

GSÖ 2

GSÖ 1

Toplam

4
9
5
18

1
4
3
8

–
3
5
8

–
1
3
4

–
5
15
20

5
22
31
58

Tablo 8. Kan›n yerleﬂimi ile GSÖ aras›ndaki iliﬂki
Yerleﬂim
Konveksite
‹nterhemisferik
Sylvian fissür
Lateral
Bazal
Suprasellar
Ambient
Kuadrigeminal
Tentorium

GSÖ 5

GSÖ 4

GSÖ 3

GSÖ 2

GSÖ 1

Toplam

11
3

8
4

5
5

3
2

15
13

42
27

5
1
–
4
1
3

4
3
1
5
5
3

5
3
–
5
5
3

1
3
1
1
1
1

13
10
3
4
1
1

28
20
5
19
13
11

Tablo 9. Hijdra derecelendirmesine göre BT’de kan miktar› ile GSÖ aras›ndaki iliﬂki
Kan miktar›
0-6
6 - 13
13 Toplam

GSÖ 5

GSÖ 4

GSÖ 3

GSÖ 2

GSÖ 1

Toplam

13
5
–
18

4
3
1
8

1
3
4
8

–
1
3
4

3
5
12
20

21
17
20
58

Tablo 10. Fisher derecelendirmesine göre p›ht› kal›nl›¤› ile GSÖ aras›ndaki iliﬂki
P›ht› kal›nl›¤›
Derece 1
Derece 2
Derece 3
Derece 4
Toplam

GSÖ 5

GSÖ 4

GSÖ 3

GSÖ 2

GSÖ 1

Toplam

4
13
1
–
18

1
3
3
1
8

1
1
3
3
8

–
1
1
2
4

–
3
7
10
20

6
21
15
16
58

Tablo 11. Birlikte olan intrakraniyal lezyon ile GSÖ aras›ndaki iliﬂki
Kontüzyon
ASDH
EDH
‹SH
Multipl
Toplam
tSAK
Toplam

GSÖ 5

GSÖ 4

GSÖ 3

GSÖ 2

GSÖ 1

Toplam

11
–
1
–
1
13
5
18

3
1
1
–
–
5
3
8

3
3
–
1
1
8
–
8

1
–
–
–
1
2
2
4

7
3
–
1
4
15
5
20

25
7
2
2
7
43
15
58

GKÖ: Glasgow Koma Ölçe¤i; GSÖ: Glasgow Sonuç Ölçe¤i.
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TARTIﬁMA
Travmatik subaraknoid kanama, kafa travmalar›ndan sonra en s›k görülen patolojik bulgulardan
birisidir. Avrupa’da yap›lan çok merkezli bir çal›ﬂmada orta ve ﬂiddetli kafa travmal› hastalarda kontüzyondan (%60) sonra %33 oran›nda en s›k ikinci
BT bulgusu olarak bildirilmiﬂtir.[12] Eisenberg ve
ark.,[11] 753 ﬂiddetli kafa travmal› hastada tSAK
oran›n› %39, Kobayashi ve ark.,[16] 414 ﬂiddetli kafa travmal› hastada %23, Servadei ve ark.,[10] 750
orta ve ﬂiddetli kafa travmal› hastada %41 oran›nda bildirmiﬂlerdir. Demirçivi ve ark.,[17] 2056 kafa
travmal› hastada tSAK oran›n› %4 olarak oldukça
düﬂük bulmuﬂlard›r. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda ise bu oranlar daha yüksek olarak bildirilmiﬂtir. Morris ve ark.n›n[18] yapt›¤› bir çal›ﬂmada %60,
Mattioli ve ark.n›n[19] çal›ﬂmas›nda yo¤un bak›ma
yat›r›lan kafa travmal› hastalarda %61 olarak bildirilmiﬂtir.
Travmatik subaraknoid kanamalar›n orta yaﬂ
grubunda ve erkeklerde daha s›kl›kla görüldü¤ü
bildirilmiﬂtir.[10,12,16] Etyolojisinde trafik kazalar› en
s›k travma nedenidir. Travmatik subaraknoid kanamal› hastalar›n %48’i orta derece, %52’si ﬂiddetli
travmaya maruz kalm›ﬂt›r.[20]
Mattioli ve ark.[19] yapt›klar› çal›ﬂmada hastalar›n yaﬂ ortalamas›n›n›n 41.5 oldu¤unu ve hastalar›n %72.8’inin erkek oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Bizim çal›ﬂmam›zda ise yaﬂ ortalamas› 39.2 idi; hastalar›n %77’si erkekti, tSAK etyolojisini %73 oran› ile en çok trafik kazalar› oluﬂturuyordu.
Hastalar›n baﬂvurudaki nörolojik tablosu,
tSAK'l› hastalar üzerinde sonuçlar› belirlemede en
önemli faktör olarak bulundu.[1,10] Giriﬂ GKÖ ile ilk
BT’deki kan miktar› aras›nda anlaml› iliﬂki saptand›. ﬁiddetli travmal› hastalarda kanama miktar› di¤erlerine göre daha fazla bulundu. Kobayashi ve
ark.,[16] giriﬂ GKÖ skoru düﬂük olan hastalarda bazal sisternlerde kanaman›n daha fazla oldu¤unu ve
sonuçlar›n daha kötü oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Demirçivi ve ark.,[17] giriﬂ GKÖ düﬂük olan hastalarda
kötü sonuç oran›n› %62 olarak bildirmiﬂlerdir.
Travmatik subaraknoid kanamalarda kan›n varl›¤› ve miktar›, kanama zaman›nda subaraknoid
mesafe volümüne ba¤l› olarak bulunmuﬂtur.[1,13] ‹lk
çekilen BT’de kanama görülme oran›n› beyinin
h›zla ﬂiﬂmesi, intrakraniyal hematomlar›n geliﬂmesine ba¤l› olarak subaraknoid aral›¤›n kaybolmas›
Cilt - Vol. 12 Say› - No. 2

gibi de¤iﬂik faktörler etkileyebilir. Fainardi ve
ark.,[21] tSAK'larda BT çekilme zaman›n› araﬂt›rm›ﬂlar ve ilk saatlerde çekilen BT’nin posttravmatik hasar› tam olarak göstermedi¤ini, 12-24 saat veya 24-48 saat sonra çekilen BT’lerde intrakraniyal
lezyonlar›n de¤erlendirilmesinin daha yararl› oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Avrupa’da yap›lan çok merkezli bir çal›ﬂmada
Hijdra ve ark.n›n s›n›flamas›na göre az miktarda
kan %39, orta miktarda kan %35, aﬂ›r› kan miktar›
%24 olarak bildirilmiﬂtir.[12] Bizim çal›ﬂmam›zda
ise bu oranlar s›ras›yla %36, %30 ve %34 olarak
bulundu. Ayn› çal›ﬂmada Fisher s›n›flamas›na göre
ise p›ht› kal›nl›¤›: derece 1, %9; derece 2, %40; derece 3, %32; derece 4, %19 olarak bildirilmiﬂtir.
Bizim çal›ﬂmam›zda ise bu sonuçlar; derece 1,
%10; derece 2, %36; derece 3, %26 ve derece 4,
%28 oran›nda bulundu.
Harders ve ark.,[22] 123 olguluk çal›ﬂmalar›nda
tSAK oran›n› serebral hemisfer konveksitesinde
%67, bazal sisternlerde %40 ve birlikte görülende
%28 olarak bildirmiﬂlerdir. En s›k birlikte olan lezyonlar; olgular›n %72’sinde kontüzyon, %40’›nda
ise subdural hematom olarak bulunmuﬂtur. Baﬂka
bir çal›ﬂmada kanama hastalar›n %70’inde konveksitede %53’ünde fissürlerde görülmüﬂtür.[13] Bazal
sisternler olgular›n %33’ünde tutulmuﬂtur. Hastalar›n %89’unda birlikte intrakraniyal lezyon bulunmuﬂtur. Bu lezyonlar kontüzyon %77, subdural hematom %44, epidural hematom %10 ve subdural
hematom %10 oran›nda bildirilmiﬂtir. Konveksitede tSAK’n›n daha s›kl›kla görülme nedeni kontüzyon ve subdural hematomun varl›¤›na ba¤lanm›ﬂt›r.[22] Kontüzyon kontrol BT’lerinde daha s›kl›kla
gözlenir. Kontüzyonlar %63 oran›nda multipl olarak bulunmuﬂtur.
Bizim çal›ﬂmam›zda tSAK en fazla serebral
konveksitede %72, lateral sylvian fissür %48 ve interhemisferik fissürde %46 oran›nda bulundu. Olgular›n 42’sinde (%72) birden fazla bölgede SAK
saptand›. Travma ﬂiddeti artt›kça bazal sisternlerde
kanama görülme oran› artmaktad›r. Olgular›n hafif
travma grubunda suprasellar sistern, ambient sistern ve kuadrigeminal sistern gibi bazal sisternlerde kan görülmezken ﬂiddetli travmalarda bazal sisternlerde %50 oran› civar›nda kanama saptand›.
Çal›ﬂmam›zda birlikte lezyon oran› %74 (43/58
hasta) olarak bulundu. Bu lezyonlardan kontüzyon
%58 (25/43 hasta), multipl lezyon %16 (7/43 has111
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ta), ve akut subdural hematom %16 oran›nda (7/43
hasta) saptand›.
Bilgisayarl› tomografide bazal sisternlerin silinmesi, üçüncü ventrikülün obliterasyonu, orta hat
yap›lar›n›n yer de¤iﬂtirmesi veya karﬂ› ventrikülün
silinmesi gibi bulgular artm›ﬂ kafa içi bas›nc›n›n
göstergeleridir. Bir çal›ﬂmada tSAK’l› hastalar›n
%66’s›nda artm›ﬂ intrakraniyal bas›nç bulgular›
gözlenirken hastalar›n %61’inde bas›nç 20 mmHg
üzerinde bulunmuﬂtur.[12] Green ve ark.,[9] tSAK’l›
hastalarda yüksek intrakraniyal bas›nç oran›n› iki
kat daha fazla bulmuﬂlard›r. Çal›ﬂmam›zda intrakraniyal bas›nç ölçümü çal›ﬂmas› yap›lmad›.
Travmatik subaraknoid kanamal› hastalarda bir
çok araﬂt›rmac› taraf›ndan kötü sonuçlar bildirilmiﬂtir.[8,9,11-13,16,19] Hastalarda mortalite ve morbidite
çeﬂitli araﬂt›rmac›lar taraf›ndan de¤iﬂik nedenlere
ba¤lanm›ﬂt›r. Bir çal›ﬂmada tSAK’l› hastalar aras›nda kötü sonuçlar (ölüm, vegetatif tablo, ciddi sakatl›k) %60, kabul edilebilir sonuçlar %40, alt› ay
sonra ölüm oran› %42 olarak bildirilmiﬂtir.[1] Servadei ve ark.,[10] Avrupa’da yapt›klar› çok merkezli bir
çal›ﬂmada ﬂiddetli kafa travmalar›nda iyi iyileﬂme
oran›n› tSAK’l› hastalarda %15, di¤erlerinde %41
olarak bildirmiﬂlerdir.
Baz› çal›ﬂmalarda sonuçlar üzerinde en önemli
prognostik faktör olarak kan miktar› ve yerleﬂimi
oldu¤u belirtilmiﬂtir.[5,6] Kan miktar›, yaﬂ, travma
ﬂiddeti, Fisher derecelendirmesi ve beyin kan ak›m
oran›ndan daha dikkat çekici bulunmuﬂtur. Birçok
çal›ﬂmada Fisher derecesinin artmas› kötü sonuçlarla birliktedir. Kakarieka ve ark.n›n[1] çal›ﬂmalar›nda Fisher 1’de kötü sonuç oran› %31, Fisher
2’de %47, Fisher 3’de %62 ve Fisher 4’de %79
olarak kay›t edilmiﬂtir. Ölüm oran›, Fisher 1’de
%15, Fisher 4’de %56 olarak bulunmuﬂtur. Kötü
sonuçlar, Hijdra s›n›flamas›na göre az miktardaki
kanamada %45, orta derecede %66 ve aﬂ›r› kanamada %71 olarak bulunmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zda BT’deki kan miktar› ile sonuçlar
aras›ndaki iliﬂkide az miktarda kan olan 21 hastan›n 3’ü hayat›n› kaybederken (%14.5), aﬂ›r› kan birikimi olan 20 hastan›n 12’si (%60) kaybedildi.
Fisher derecelendirmesine göre ise Fisher 1’de
ölüm görülmezken, Fisher 2’de 3/21 (%14), Fisher
3’de 7/15 (%47), Fisher 4’de ise 10/16 (%62.5)
olarak bulundu. Green ve ark.[8,9] yapt›klar› iki ayr›
çal›ﬂmada giriﬂ GKÖ yüksek olan hastalarda
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BT’deki p›ht› kal›nl›¤›n›n az oldu¤unu, kal›n p›ht›l› kanamalarda GSÖ’nin düﬂük oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Travmatik subaraknoid kanamada kan›n yerleﬂimi ile sonuçlar aras›nda da anlaml› iliﬂki bulunmuﬂtur. Kan konveksitede daha fazla görülür, bazal sisternler daha az s›kl›kla tutulur. Fakat bazal sisternlerde görüldü¤ü zaman daha ciddidir ve kötü sonuç
oran› daha fazlad›r.[12,13,16] Bir çal›ﬂmada alt› ay sonraki sonuçlar›n de¤erlendirilmesinde konveksitede
kötü sonuç oran› %60, ölüm %38 oran›nda iken, anterior bazal sisternde %72 ve %59 oran›nda bulunmuﬂtur.[1,20] Gaetani ve ark.,[6] 148 hastada düﬂük Fisher derecesi ile kabul edilebilir sonuçlar aras›nda
do¤rudan iliﬂki bulmuﬂtur. Bazal sisternler ve konveksitede birlikte kan görülmesinin kötü sonuç göstergesi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Subaraknoid kanaman›n miktar› ile klinik tablo aras›nda önemli korelasyon oldu¤u, ancak kanaman›n da¤›l›m› ile klinik
tablo aras›nda önemli ba¤lant› bulunmam›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda konveksite kanamalar›nda mortalite oran› %35 iken, interhemisferik fissür, sylvian fissür kanamalar›nda yaklaﬂ›k olarak %50
oran›nda bulundu. Kötü sonuçlar konveksitede
%54, sylvian fissür ve interhemisferik fissür kanamalar›nda %74 oran›nda idi.
Baz› çal›ﬂmalarda kötü sonuçlar üzerinde vazospazm›n da etkili oldu¤u öne sürülmüﬂtür.[23,24]
Travmatik subaraknoid kanama, serebral vazospazm›n geliﬂmesini artt›r›r. Buna ba¤l› olarak geliﬂen
iskemi nörolojik defisit artmas›na neden olur.[1] Son
çal›ﬂmalarda kafa travmalar›ndan sonra kan ak›m›
de¤iﬂikliklerinin çok erken oldu¤u, kan ak›m h›z›n›n azalmas›na ba¤l› olarak erken iskeminin klinik
tablo ve kötü sonuçlar üzerinde etkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.[24,25]
Baz› çal›ﬂmalarda subdural hematom, kontüzyon ve serebral hematom gibi önemli serebral lezyonlar›n birlikte olmas›n›n sonuçlar› do¤rudan etkiledi¤i belirtilmiﬂtir.[7,11,23,24] Birlikte olan bulgulardan en fazla intraserebral hematomlar ve ventriküle aç›lm›ﬂ kanamalar sonuçlar› kötü etkilemektedir.[1] Alt› ay sonra yap›lan de¤erlendirmede kontüzyonlarda kötü sonuç oran› %63 iken intraserebral hematomlarda bu oran %75 olarak bulunmuﬂtur.[1] Bizim çal›ﬂmam›zda ölüm oran› kontüzyonlu
hastalarda %28, multipl lezyonlu hastalarda %57
olarak bulundu.
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Bildirilen çal›ﬂmalarda tSAK’larda alt› ay sonra
mortalite oran› %42 olarak bulunmuﬂtur.[1] Hastalar›n %73’ünde ölüm ilk üç hafta içindedir. ‹lk 48 saat içinde %40, ilk bir hafta içinde %62 oran›nda
ölüm bildirilmiﬂtir. Travmatik subaraknoid kanamal› hastalarda gecikmiﬂ mortalite iskemik hasar›n geliﬂmesine ba¤lanm›ﬂt›r. Servadei ve ark.,[10] tSAK’l›
hastalar aras›nda ölüm oran›n› gecikmiﬂ vazospazm›n etkileri ve iskemik beyin hasar›ndan ziyade
baﬂlang›çtaki mekanik hasar›n ﬂiddetine ba¤lam›ﬂt›r. Sundu¤umuz hasta serisinde hastanede yat›ﬂ süresince ölüm oran› %35 idi.
Fonksiyonel de¤erlendirme aç›s›ndan hastalar›n
2/3’ü alt› ay sonra iﬂine geri dönememektedir. Grene ve ark.,[9] tSAK’l› hastalar›n hastanede yat›ﬂ sürelerinin daha fazla ve daha pahal› oldu¤unu, hastaneden daha kötü GSÖ ile taburcu edildiklerini, hastanede kal›ﬂ süresince ölüm oran›n›n di¤er hastalara
göre 1.5 kat daha fazla oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Sonuç olarak; travmatik subaraknoid kanamal›
hastalarda hastan›n yaﬂ›, giriﬂ GKÖ’nin düﬂük olmas›, kan›n sistern veya fissürlerde yerleﬂimi veya
p›ht› kal›nl›¤›n›n fazla olmas›, akut subdural hematom veya intraserebral hematom gibi birlikte lezyon
olmas›n›n prognozu olumsuz etkiledi¤i kan›s›na
var›ld›.
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