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Travma Sonrası Gelişen İzole Serebral Yağ Embolisi
Isolated Cerebral Fat Embolism After Trauma
Öz / Abstract

Esengül Liman1, Ufuk Emre1, Hüsniye Aslan1, Veysel Erden2, Yeşim Karagöz3, Yunus Emre Akman4
İzole serebral yağ embolisi, uzun kemik kırıkları sonrası gelişen
bilinç bozukluğu, nöbet ve nörolojik defisitlerle karakterize bir
tablodur. Bu yazıda femur kırığı sonrası gelişen izole serebral yağ
embolisi olgusunu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Uzun kemik kiriği, serebral yağ embolisi, travma

Isolated cerebral fat embolism is characterized with a decline in the level
of consciousness, seizures, and neurological deficits after long bone fractures. In this report, we present a case of isolated cerebral fat embolism
after femur fracture.
Keywords: Long bone fracture, cerebral fat embolism, trauma

Giriş
Yağ embolisi sendromu (YES), sıklıkla uzun kemik kırıklarının eşlik ettiği travmalardan sonra
ortaya çıkan, yağ partiküllerinin dolaşıma geçmesi sonucu gelişen bir klinik tablodur. Solunum
yetmezliği, nörolojik sistem ve cilt bulguları ile karakterizedir (1, 2). İzole serebral yağ embolisi
ise diğer sistemik bulguların eşlik etmediği sadece nörolojik bulgularla karakterize daha nadir
görülen bir tablodur. Bu yazıda humerus ve femur kırığından 72 saat sonra bilinç kaybı gelişen ve
beyin manyetik rezonans grafide (MRG) yaygın serebral yağ embolisinin saptandığı, solunum ve
cilt bulgularının eşlik etmediği izole serebral yağ embolisi olgusunu sunmak istedik.
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23 yaşındaki erkek hasta, trafik kazası sonrası sağ humerus ve femur saft kırığı nedeni ile takip
edilirken, travmanın 72. saatinde ani gelişen bilinç bozukluğu nedeni ile değerlendirildiğinde,
nörolojik muayenesinde, hastanın bilinci kapalıydı, sesli uyarıya yanıt alınamıyordu ve ağrılı uyarana fleksör yanıt mevcuttu. Pupilleri izokorik, beyin sapı refleksleri alınıyordu. Patolojik refleks
saptanmadı. Çekilen beyin BT’sinde özellik saptanmayan hastanın beyin MRG’de T2A ve FLAIR sekanslarında subkortikal beyaz cevherde, bilateral kaudat nukleus, frontoparietal kortikal ve derin
ak maddede yaygın milimetrik boyutlu hiperintens alanlar, diffüzyon ağırlıklı görüntülerde (DWI)
diffüzyon kısıtlaması saptandı (Resim 1). Fizik muayenesinde, solunum sıkıntısı ya da cilt bulguları
yoktu. Hastanın 5 gün sonra yapılan nörolojik muayenesinde, gözleri spontan açıktı, kelime çıkışı
yoktu ve ağrılı uyaranla ekstremitelerde hareket gözlendi. Patolojik refleks saptanmadı. Yoğun bakımda destek tedavisi yapılarak takip edilen hastanın 1. Ayında nörolojik muayane bulgularında
düzelme saptandı. Hasta onamı alındı.

Tartışma
Yağ embolisi sendromu, solunumsal, hematolojik, nörolojik ve cilt bulguları ile seyreden nadir
bir klinik tablodur (1-3). Ciddi ve multiple ortopedik travmalı hastaların %5’inde görülen bu
tablo, genellikle uzun kemik kırıklarının eşlik ettiği travmalardan sonra ortaya çıkmakla birlikte daha az sıklıkta ciddi yanıklar, pankreatit, liposuction, kemik iliği transplantasyonu, vertebroplasti sonrasında da görülebilmektedir (3-5). Patofizyolojisinde, Gauss’un mekanik teorisine
göre yağ dokusunda hasar, hasarlı zonun içinde rüptüre olmuş venler ve ucu açık damarların
içinden serbest yağ parçacıklarının geçmesi sonucu geliştiği belirtilmiştir. Lehman tarafından
tanımlanan biokimyasal teoriye göre hasarlanma sonucu gelişen inflamatuar kaskadda plazma mediatörlerinin depolardan yağ parçacıklarının mobilize olmasını tetiklediği belirtilmiştir
(6). Yağ embolisi tanısı için Gurd ve Wilson tarafından tanı kriterleri geliştirilmiştir. Bu kriterlere göre, ciltte peteşi raş, kafa travması olmaksızın gelişen serebral bulgular ve solunumsal
semptomlar major, ateş, taşikardi, retinal yağ ya da peteşi, ani gelişen hemoglobin ve trombosit düşüklüğü, oligüri, artmış sedimantasyon hızı minör kriterler arasında sayılabilir. Tanı
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Resim 1. Hastanın akut dönemde çekilen DWI görüntüleri
DWI: diffüzyon ağırlıklı görüntü

için 1 major, 4 minör kriter veya makroglobulinemi yeterlidir (6).
Schonfeld ve ark’da, yağ embolisi sendromu tanısı için, hastane
yatışının ilk 3 gününde, yağ embolisi skorunun 5 ve üzerinde
olması gerektiğini belirtmişlerdir (7).

Tedavide, kortikortikosteoidlerin beyin ödemi, akciğer inflamasyonu ve kapiller endotel harabiyetini azaltmak amacıyla kullanılabileceği belirtilmektedir (3,4). Olgumuzda yoğun bakım takibi yapıldı ve haftalar içinde klinik tablosunda düzelme gözlendi.

Tanıda özellikle ciddi travma veya ortopedik cerrahiden sonraki
ilk 3 günde, peteşi, bilinç değişikliği ve solunum yetmezliği gelişen hastalarda YES akılda bulundurulmalıdır (3). Olgumuzda
da travmadan yaklaşık 3 gün sonra klinik bulgular ortaya çıkmıştı. Klinikte nadiren diğer sistemik bulgular olmaksızın, bilinç
bozukluğundan, epileptik nöbet ve fokal nörolojik defisitlere
kadar değişen nörolojik belirti ve bulgular görülebilir (2). En
sık bilinç bozukluğuna rastlanmaktadır. Hemen tüm nörolojik
defisitler geçici karakterdedir. Olgumuzda da klinikte bilinç bozukluğu dışında, cilt ya da akciğer embolisi ile uyumlu bulgu
saptanmadı.

Sonuç

Tanıda erken dönem beyin MRG önemli yere sahiptir. Beyin MRG
serebral yağ embolisini göstermede en sensitif görüntüleme yöntemi olup serebral yağ embolisinin başlangıcından 4 saat sonra T2
sekansında çok sayıda hiperintens noduler veya noktasal odaklar
görülebilir. Beyaz ve gri cevherde, subkortikal ve sınır alanlarda
yaygın ve birleşme eğiliminde olan bu noktasal lezyonlar sitotoksik ve vazojenik ödem sonucu ortaya çıkar. Difüzyon ağırlıklı
görüntülemede (DWI) yıldızlı gökyüzü paterninde görünüm patognomoniktir ve çok sayıda mikroemboliden kaynaklanan sitotoksik
ödemi yansıtır. Pfeffer DWI’da saptanan lezyon yükü ile geri dönüşsüz beyin hasarı ve uzun dönem kötü klinik sonlanımın birbiriyle
korele olduğunu göstermiştir (6, 8). Corpus kallosumun spleniumu
ve kaudat nükleusta global hipoksik iskemik hasardakine benzer
difüzyon kısıtlaması görülebilir ancak yağ embolisi sendromunda
olumsuz sonlanımla ilişkili değildir. SWI sekansı mikrohemorajileri
yansıtan diffüz hipointens lezyonlar içerir ve belki mikrohemorajilerin tek görülebildiği MRG sekansıdır (8).

Sonuç olarak, Yağ Embolisi Sendromu nadiren solunum yetmezliği
ve cilt bulguları olmadan izole nörolojik semptomlarla görülebilir
ve izole serebral yağ embolizminin erken tanısında beyin MRG değerli katkılar sağlayabilir.
Hasta Onamı: Hasta onamı bu çalışmaya katılan hastalardan alınmıştır.
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