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• İnme 2-13/100 000/yıl görülen önemli 
bir çocukluk çağı problemi olup tanımı 
beyinin akut vaskuler olayıdır 



ÇOCUKLUK  ÇAĞI İNMELERİ 

Aİİ SVT 

TROMBUS VEYA TROMBOEMBOLİ  
SONUCU SEREBRAL  
ARTERLERİN  TIKANMASIDIR 

SEREBRAL VEN VEYA VENÖZ 
SİNUSLERİN TROMBUSUDUR 

   İSKEMİK 
HEMORAJİK 
RUPTURE SEREBRAL ARTER 
KANAMASI VEYA İSKEMİ 
İÇİNE KANAMA SONUCU 
OLUR 



  

• Prenatal dönem inmelerin en sık görüldüğü 
dönem olup 1/ 2500 canlı doğumdur 

• Prenatal dönemde sinovenöz trombusler de 
sık olup 1/ 100 000 /yıl canlı doğumdur 

• Çocuklarda hemorajik inme de sık olup 
olguların %50’si civarındadır 

 



  
 

• Bizim serimizde 108 hasta incelendi 
      -  93 hasta arteriyel inme, 
      -   8 hasta  SVT ve  
      -  7 hasta hemorajik inme idi 

 



   
• Tüm inme tipleri erkeklerde daha fazla 

görülmektedir; 
           bizim serimizde 41 kız ( %38) 
                                        67 erkek (%62) hasta mevcuttu 

 
• Çocukluk çağındaki 10 önemli ölüm nedeninden 

birisidir 
 

• Yaşayanların da 1/2’sinde  sekel mevcuttur 
 



  
 
 

• Rekürens riski:  
       İnmeden sonraki 5 yıl Içinde %7-20 arasında 

değişmekte 
       Bizim serimizde ise %4,3 

 



  • 1. Hasta: 
     7,5 yaşında kız hasta 
      Vücudunun sol tarafında güçsüzlük nedeni ile 
geliyor 
      15 gün önce sağ göz ve alında ağrı oluyor ve 
1 gün sonra da sol tarafında güçsüzlük 
farkediliyor 
     Hasta hastaneye yatırılıyor ve gözleri sağa 
devie olarak sol kolda titreme tarzında nöbeti 
oluyor 



  • 2. Hasta: 
    6.5 yaşında erkek hasta 
    Ani düşme ve sağ tarafını kullanamama 
şikayeti ile gelmiş. 
1,5 ay önce ani baş ağrısı ile uyanmış ve kalpol 
almış. O gün dışarıda yürürken aniden yere 
yığılmış, gözleri ve ağzı sol tarafa kaymış ve 
konuşamamış ve hasta sağ hemiparezi ile 
kliniğimize geldi 



   
 

• 3. Hasta: 
    4 yaşında kız hasta 
    Sol tarafının tutmaması nedeni ile getirilen 
hastanın öyküsünden 1,5 yıl içinde 4 kez daha 
hemiparezi atağı olduğu öğrenildi 



  • 4. Hasta: 
    2,5 yaşında kız hasta 
    İlk defa 3 ay önce sol bacağında güçsüzlük 
olmuş, 3-4 gün sürmüş ve geçmiş. Bir hafta önce 
kekeleme ve yüzde seyirmesi olmuş ve gün 
içinde 2-3 kez tekrar etmiş. 
    Yapılan muayenede vücutta çok sayıda cafe-
au-lait lekesi saptandı 



. • İnmenin en tipik klinik bulgusu 
hemiparezidir 

•  Çocuklarda inmenin ilk bulgusu 
konvülziyon  da olabilir 

• Ayrıca kraniyal sinir tutulumları, letarji 
ve hatta koma ile de hastalar gelebilir 



  • Kliniğimizde izlediğimiz 108 hastanın klinik 
bulgularını incelediğimizde; 

        - Hemiparezi      70 hasta (% 64,8) 
        - Konvülziyon        37 hasta 8 % 34,2) 
        - Kraniyal sinir tutulumu       2 hasta ( % 1,8) 
        - Baş ağrısı       5 hasta ( % 4,6) 
        - Kafa içi basınç artışı       3 hasta ( % 2,7) 
        - Distoni       2 hasta ( % 1,8) 
        - Şuur bulanıklığı       2 hasta ( % 1,8) 



Çocukluk çağı inmelerinde risk faktörleri 

1. İnfeksiyonlar Özellikle SVT 
için önemli bir 

risk faktörü 

2. Arteriopatiler Arter diseksiyonu 
Moyamoya hast 
Serebral vaskülit  

Fokal serebral arteriyopati 

3. Kalp  hastalıkları 

4. Hematolojik hastalıklar SCD 
F8↑, MTHFR 

mutasyonu, FV 
leiden mutasyonu 

Konj.kalp hastalıkları, 
kapak hastalıkları, 
aritmiler, 
kardiyomyopati, 
kardiyak girişimler 



Altta yatan sebep Için kardiyolojik inceleme ve 
tüm inme paneli istenir 
                                     

                                                   Lab. Bulguları: 
  
Glukoz:                                                                          ANA:  
Total kol:                                                                         Anti DNA: 
HDL:                                                                                RF:              C3: 
LDL:                                                                                Ürik Asit: 
Triglisserid:                                                                      İKAA:  
Lipoprotein(a):                                                                 Homosistein: 
Üre:  
Kreatinin:                                                                         Antifosfolipid  
LA, PA:                                                                            (LA,AntiCA) 
CRP:                                                                                FIX: 
Fibrinojen:                                                                        FVIII: 
                                                                                         Protein S:  
Tam kan:                                                                         ProteinC:  
                                                                                         ATIII:  
Hb Elektroforezi:                                                             APC Rezistansı: 
                                                                                         FV Leiden:  
                                                                                         PT 20210:   
 Kardiyolojik İnceleme: 
(EKG,EKO) 
  
MRI: 
  
MRA: 
  
Dijital Anjiogr: 
  



  • 1. Hasta:  
 



  
• Hastanın diğer laboratuvar tetkikleri normal. 

 
• TANI: Moya Moya hastalığı ? 
               Fokal serebral arteriyopati ? 



  
• 2. Hasta: 
 



  

 
• TANI: Arter Diseksiyonu 
 
    Hastanın yapılan diğer tetkikleri normal. 



  

• 3. Hasta:  
 



  
 
 

• TANI: Primer S.S.S. Vasküliti 
    Primer S.S.S. Vasküliti tanısı için diğer vaskülit 
sebepleri araştırıldı ve hepsi negatif olduğu için 
bu tanı konuldu. 



  • 4.Hasta:  



  

• TANI: NF Tip 1 
               Moya Moya Sendromu 



  • Bizim 108 hastalık serimizde: 
       - 9 hastada konjenital kalp hastalığı 
       - 1 hastada romatizmal kalp hastalığı 
       - 9 hastada ensefalit 
       - 2 hastada pürulan menenjit 
       - 2 hastada su çiçeği  
       - 4 hastada malignite 
       - 3 hastada Moya Moya Hastalığı 
       - 1 hastada antifosfolipid antikor 
       - 3 hastada konj.adrenal hiperplazi 
 



       - 1 hastada fenilketonüri 
     - 1 hastada perinatal hipoksi 
     - 1 hastada talasemi major ve KİT  
     - 2 hastada Behçet Hastalığı 
     - 3 hastada hipernatremik dehidratasyon 
     - 1 hastada megaloblastik anemi 
     - 1 hastada siklosporin toksisitesi 
     - 1 hastada yenidoğanın geç hemorajik hastalığı 
     - 2 hastada travma 
     - 1 hastada AVM 
 
      



  
     Altta yatan hastalık saptanamıyan 59 hastada 

ise değişik risk faktörleri saptandı: 
        - Hiperhomosisteinemi            4 hasta 
        - Lipoprotein A yüksekliği         5 hasta 
        - Faktör 8 yüksekliği                  8 hasta 
        - Faktör 9 yüksekliği                  9 hasta 
        - Protein S eksikliği                    7 hasta 
        - Protein C eksikliği                    5 hasta 
        - Antitrombin 3 eksikliği           1 hasta 

       



       
       - APCR                                 7 hasta 
       - FV Leiden mutasyonu     6 hasta 
       - MTHFR mutasyonu          9 hasta 
       - Protrombin mutasyonu   2 hasta 



  
Tedavi:  
    
   Çocuklarda tedavi için randomize kontrollü 

çalışma yok 
 
   Tedavi genelde erişkinlerden adapte edilmiş 

olup Amerikan Kalp Derneği ve Avrupa Çocuk 
İnme grubunun değişik önerileri var 

 
 



 Arteriyel iskemik inmede tedavi seçenekleri: 
           
           1. tPA (Doku plasminojen aktivatörü) 
     
            Erişkinlerde olaydan sonraki ilk 3 saat  
içinde kullanılırsa morbiditeyi azalttığı gösterilmiş 
 ancak kanama riski normalden 10 kat fazla. 
            Gene de erişkinlerde hiperakut  
inmede kullanılıyor 
   



 Çocukta kulanılması tavsiye edilmiyor;  

- Çocuklarda spontan iyileşme adultlerden daha 
iyi 

         - Çocuk dozu tam belli değil 
         - Çocuklar genelde olaydan günler sonra 

geliyor 
         - Kanama riski çok fazla 



 2. Antikoagülasyon 
 
Çocuklarda akut,subakut ve kronik tedavide 
kullanılabiliyor 
             A. Heparin (Antitrombin aktivitesini 
arttırıyor) 
            Trombin ve antitrombin seviyesindeki 
yaşa bağlı değişiklikler nedeni ile heparin 
kulanımı çocuklarda zor 
            Çocukarda kanama riski nedeni ile bolus 
önerilmiyor 
            APTT tayini ile doz monitorizasyonu 
yapılıyor 
             Erken komplikasyonları; osteoporoz, 
kanama ve trombositopeni 



B. Düşük moekül ağırıklı heparin (LMWH) 
             
 Çocuklarda akut ve subakut tedavide tercih edilen 
ajandır 

 Avantajları: subkutan kullanım 
                    kanama riski az 
                    monitorizasyonu kolay (seyrek bakılan faktor 
XA) 
                    Heparinde görülen kompikasyonlar LMWH’de 
çok az 
             



C. Warfarin  
              
     Vitamin K epoksid redüktazı inhibe 
ederek koagülasyon kaskadında değişik 
komponentler üzerinde etkisi vardır 
 

Avantajarı; iyi bir antikoagülan 
                    oral alınıyor 
 

Desavantajları; dozun devamlı monitorizasyonu gerekli 
                         diğer ilaçlar ile interaksiyonu çok fazla 
 

Çocukta tedavide tercih edilmiyor 
 



3. Antiplatelet tedavi 
 

 Aspirin çocukta kullanılan antiplatelet tedavi 

Etkisi;  
Trombositlerdeki COX-1 enzimini irreversibl inhibe ediyor  
 
 

             trombosit agregasyonu önleniyor 
         

Son çalışmalar COX-1 dışında başka 
bir yoldan da etkili olduğunu gösteriyor 
 



Adultlerde yapılan çalışmalar; 
Aspirin semptomların başlamasından 48 saat sonra  
verildi ise erken rekürenslerde de koruyucu  
olduğu gösterilmiş 
 

Çocuklarda akut tedavide Aspirin 3-5 
mg/kg. dozunda öneriliyor SCD, diseksiyon ,  

konjenital kalp hastalığı hariç 

Aspirin yan etkileri; gastrit 
                                kanama 
                                 
 



Çocukarda akut dönemde destekleyici tedaviler; 
 
       - Hastanın solunum ve dolaşımının sağlanması  
ilk basamak 
       - Hipo ve hiperglisemi kötü prognoz ile ilişkili, bu 
nedenle önlenmeli 
      - Hipertermi mutlak önlenmeli 
      - İnfeksiyon varsa mutlak tedavi edilmeli 
      - Konvülziyonlar iskemik beyin hasarını arttırdığı 
Için tedavi edimeli 
     - Hipertansiyon tedavisi tartışmalı olmakla birlikte 
hipotansiyon mutlak tedavi edilmeli 
    - Kafa içi basınç artışı da mannitol ve hipertonik 
salin ile tedavi edilmeli 



RCP 
ÖNERİLE
Rİ 

ACCP 
ÖNERİLE
Rİ 

AHA 
ÖNERİLE
Rİ 

GENEL Aspirin 
5mg/kg/g 

Heparin 
veya 
LMWH 5-
7g 

Heparin 
veya 
LMWH 7g 
 

SCD HbS<%30 
Olana 
kadar 
exchange 

İV. 
Hidrasyon 
ve 
HbS<%30 
Olana kadar 
exchange 
 

İV. 
Hidrasyon 
ve 
HbS<%30 
Olana 
kadar 
exchange 
 

TROMBO
LİZİS 

Önerilmiyor Önerilmiyor Önerilmiyor 

AKUT TEDAVİ ÖNERİLERİ: 

Ganesan V 
Expert op 
2008 



İDAME TEDAVİSİNDE ÖNERİLER 
RCP  
ÖNERİLERİ 

ACCP 
ÖNERİLERİ 

AHA 
ÖNERİLERİ 

GENEL Aspirin 
5 mg/Kg 

Antikoagülan tedavi 
sonrası Aspirin 
2-5 mg(Kg 

Aspirin 3-5 mg/Kg 

DİSEKSİYON Antikoagülan tedavi 
(damar iyileşene kadar 
veya 6 ay) 

5-7 günlük akut UFH 
veya LMWH sonrası 3-
6 ay LMWH veya 
Warfarin 

Ekstrakraniyal ise 3-6 ay 
LMWH veya Warfarin veya 
Aspirin 
İntrakraniyal ise 
antikoagülan önerilmiyor 

KARDİYO 
EMBOLİK 

Antikoagülan tedavi 
düşünülmeli 

5-7 günlük akut UFH 
veya LMWH sonrası 3-
6 ay LMWH veya 
Warfarin 
 

LMWH veya Warfarin 
3-6 ay veya 
Aspirin 1 yıl 

VASKÜLOPATİ Aspirin 
1-3 mg/Kg 

Antikoagülan tedavi 
sonrası Aspirin 
2-5 mg/Kg 
 

Aspirin 
3-5 mg/Kg 

SCD 3-6 haftada bir 
transfüzyon, 
hidroksiüre, KİT 

Uzun süreli 
transfüzyon 

Uzun süreli 
transfüzyon, 
hidroksiüre, KİT 

ASPİRİNE RAĞMEN 
REKÜRENS 

Antikogülan tedavi 
düşünülmeli 

Bu konu ile ilgili öneri 
yok 

Bu konu ile ilgili öneri 
yok 
 

Ganesan V 
Exprt op 2008 



  

• 1. Hastanın tedavisi:  
        Hastaya dış merkezde önce Clexan başlanıp 
sonra Coumadin’e geçilmiş. 
       Daha sonra da Coumadin de kesilip Aspirin 
80 mg/gün olarak başlanmış ve hasta bize 
gelmiş. 
       Hasta halen 50 mg. Aspirin kullanıyor.  



  
• 2. Hastanın tedavisi:  
     Hastaya dış merkezde Clexan başlanmış ve 15 
gün kullanılmış.  Daha sonra Aspirin 100 mg /gün 
başlanarak kliniğimize yollanmış.  
    Hastanın tedavisi Aspirin 50 mg/gün olarak 
ayarlandı 



  • 3. Hastanın tedavisi: 
     Hastaya dış merkezde Clexan başlanmış ve 
daha sonra ileri tetkik ve tedavi için yollanmış. 
     Hastaya primer S.S.S. Vasküliti tanısı 
konularak  
   - Siklofosfamid 500 mg/m2/ gün aylık kürler 
şeklinede toplam 6 ay 
   - Steroid 2 mg/Kg 
   - Daha sonra da tedaviye Azotiopirin ile devam 
edilmesi planlandı 
 



  
• 4. Hasta: 
      
        Hastaya dış merkezde başlanmış olan Aspirin 
40 mg/gün olarak devam edildi.  



Bizim serimizde incelenen 
108 hastanın 
    93’ü arteriyel inme, 
    8’ i SVT ve  
    7’si hemorajik inme idi 



93 arteriyel iskemik inmeli hastaların     
7’sine akut tedavi uyguladık 
        4 hasta Heparin 
        2 hasta LMWH 
        1 hasta Warfarin aldı 
 



Bu 93 hastanın 14’üne profilaksi 
uyguladık; 
        - 7 hasta Aspirin 
        - 6 hasta LMWH 
        - 1 hasta Warfarin aldı 
 



Rekürens: 
     4 hastada görüldü 
         Birinde her türlü antikoagülan tedaviye rağmen 4 
rekürens oldu ve hasta exitus oldu 
        Bir Moya Moya hastası bize ikinci atakla geldi 
        Bir hasta Talasemi major tanısı ile takipli idi, KİT yapıldı 
ve MTHFR heterozigot idi, profilaksi başlandıktan sonra 
rekürens olmadı 
        Dördüncü hasta ise Lipoprotein A yüksekliği olan bir 
hasta idi ancak takiplere gelmedi 
 



SVT: 
  
SVT sebepleri: 
        - Baş ve boyun infeksiyonları 
        - Sepsis  
        - Dehidratasyon  
        - Behçet Hastalığı  
        - Nefrotik syd 
        - SLE 
        - Anemi 
        - Maligniteler 
        - İlaçlar ( oral kontraseptifler, L-Asparaginase) 
 



Çocukluk çağı SVT’ların yaklaşık %40’ı  
yenidoğan döneminde görülür 
 
Yenidoğan döneminde en sık sebepler  
dehidratasyon ve sepsisdir 
 



  
• SVT’da klinik bulgular: 
 
      - Konvülziyon 
      - Hemiparezi 
      - Şuur bulanıklığı 
   Psödotümör  serebri tanısı alan tüm hastalarda 
SVT mutlaka araştırılmalıdır 



SVT’de tedavi: 
     
Heparin veya LMWH ile tedavi yapılıyor(5-7 gün),  
daha sonra LMWH ile tedaviye devam ediliyor 
 

Başlangıçta kanama varsa görüntüleme 5-7 gün  
sonra tekrar edilmeli ve ondan sonra LMWH  
başlanması düşünülmelidir 
      
 



Tedavi süresi ne kadar olmalı? 
 1. Altta yatan sepsis, infeksiyon gibi 
sebepler var ise onlar mutlak tedavi 
edilmeli ve LMWH süresi 3 ay olmalı 

2. Altta yatan sebep bulunamadı ise 
süre 6 ay olmalı 

3. Altta yatan sebep kalıcı veya uzun süreli 
ise ( asparaginase tedavisi gibi) tedavi daha 
uzun süreli olabilir 



RCP 
ÖNERİLERİ 

ACCP 
ÖNERİLERİ 

AHA 
ÖNERİLERİ 

GENEL REKANALİZAS- 
YON OLANA 
KADAR 
ANTİKOAGÜLA
SYON,  
MAX. 6 AY 

5-7 GÜN UFH 
VEYA LMWH 
DAHA SONRA 
3-6 AY LMWH 
VEYA 
WARFARİN 

5-7 GÜNUFH 
VEYA LMWH 
DAHA SONRA 
3-6 AY 
WARFARİN 
TEDAVİSİ 

İNTRAKRANİYAL 
KANAMA 
VARSA 

GÖRÜŞ 
BİLDİRİLMEMİŞ 

LOKALİZE 
KANAMALARDA 
GENEL 
TEDAVİNİN 
AYNISI 

SEKONDER 
KANAMALARDA 
TEDAVİ 
GENELİN 
AYNISI 

Eleftheriou D,Ganesan V 
Expert opinion, 2008) 



Yenidoğan döneminde; 
 Sebep çoğunlukla dehidratasyon ve sepsis olduğu  
ve kanama riski fazla olduğu Için  akut tedavi ve 
profilakside antikoagülasyon önerilmiyor 
 
Ayrıca yapılan çalışmalar 2 yaşından sonra  
gelişen  SVT’de rekürens riskinin olduğunu 
göstermiş 



SVT’li 12 hastanın 4’üne akut tedavi uyguladık; üçüne 
LMWH, birine Heparin verdik 
 
4 hastaya profilaksi verdik; 
         1 hastaya Heparin 
         2 hastaya LMWH 
         1 hastaya Aspirin 
 



  
• Sonuç olarak: 
        - Çocuklarda Aİİ daha sık görülmekte ancak 

kanamalı olma riski oldukça yüksek 
        - İnmede altta yatan sebep mutlaka 

araştırılmalı ancak % 25 olgu idiopatik olabilir 
       - Tetkiklerin uygun zamanda yapılmasına 

dikkat edilmeli 
         
 



   Tedavide ; 
    
  1. Olay eğer arteriyel ise altta yatan sebep çok 
önemli 
   2. Her hasta kendi özelinde düşünülmeli ve 
tedaviye gerek var mı bakılmalı ve verilecek ise 
hangi ajan seçilecek karar verilmeli 
    
      
   
3. SVT’de LMWH tercih edilen tedavi, süresi altta 
yatan sebebe bağlı 


	ÇOCUKLUK ÇAĞI TROMBOZLARI NÖROLOG GÖZÜ İLE�(İNME)
	 
	Slayt Numarası 3
	 
	 �
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	.
	 
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Slayt Numarası 29
	 Çocukta kulanılması tavsiye edilmiyor; 
	Slayt Numarası 31
	Slayt Numarası 32
	Slayt Numarası 33
	Slayt Numarası 34
	Slayt Numarası 35
	Slayt Numarası 36
	Slayt Numarası 37
	Slayt Numarası 38
	 
	 
	 
	 
	Slayt Numarası 43
	Slayt Numarası 44
	Slayt Numarası 45
	Slayt Numarası 46
	Slayt Numarası 47
	Slayt Numarası 48
	 
	Slayt Numarası 50
	Slayt Numarası 51
	Slayt Numarası 52
	Slayt Numarası 53
	Slayt Numarası 54
	 
	Slayt Numarası 56

