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Spontan intrakraniyal
Kanamalar ile Atmosferik
Degisimlerin iliskisi
Correlation between the Atmospheric
Profile and the Intracranial
Hemorrhages
öz
AMAÇ: Spontan intrakraniyal kanarnalarin olusmasiyla atmosferik yapi arasinda
iliski oldugu konusu halen tarhsmalidir. Bu çalismanin amaci; spontan intrakraniyal
kanamalar ile atmosferik basinç ve sicaklikta ki günlük degisimler arasindaki
iliskinin degerlendirilmesidir.
YÖNTEMLER: Spontan intrakraniyal kanama nedeniyle hastanemize bir yil içinde
kabul edilen toplam 99 vakanin retrospektif analizleri kullanildi. Sadece travma
disindaki kanamalar çalismaya dahil edildi. Eskisehir bölgesine ait günlük ortalama
atmosferik degisim kayitlari, Devlet Meteoroloji Kurumu' ndan saglandi. Veri
analizleri için parametrik olmayan istatistikler kullanildi.
BULGULAR: Yas ortalamasi 59,3 (12 ile 90 yas arasi) olan, 99 vakadan 56'si
subaraknoid kanarna, 43'si serebral kanamaydi. Anjiografi ile tespit edilen
anevrizma rüptürüne bagli vaka sayisi 23 idi. Istatistiksel sonuçlar; günlük
atmosferik basinç degisikligi ile yas arasinda iliski oldugunu ortaya çikardi. Ayrica
düsük hava sicakligi ile kanarnalarin oldugu günler arasinda da bir iliski oldugu
gösterildi.
SONUÇ: Genel inanis in aksine; daha genç olanlarin, atmosferik basinç
degisimlerinin oldugu günlerde yaslilara göre spontan intrakraniyal kanarnalara
daha hassas oldugu ortaya çikh. Ayrica soguk günlerde intrakraniyal kanama
riskinin arthgi saptandi. Bunun olasi nedenleri ve farkli bölgelerde de sonuçlarin
degerlendirilmesi gerektigi vurgulanmaya çalisildi.
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T. Erhan COSAN1
Ersin ISIlOl2
Fezzan SAHIN3
Özcan ÖZOEMIR4

1.2 Eskisehir Osmangazi Üniversitesi,
Tip Fakültesi Nörosirürji Anabilim
Dali, Eskisehir
3 Eskisehir Osmangazi Üniversitesi,
Tip Fakültesi Bioistatistik Anabilim
Dali
4

Eskisehir Osmangazi Üniversitesi,
Tip Fakültesi Nöroloji Anabilim Dali

Gelis Tarihi: 25.07.2005
Kabul Tarihi: 22.02.2006

ABSTRACT
OBJECTIVE: it is stil! controversial that there is a correlation between the
atmospheric profile and the occurrences of the spontaneous intracranial
hemorrhages. The purpose of this study was to evaluate the relationship between the
spontaneous intracranial hemorrhages and the daily changes in atmospheric
pressure and ambient temperature.
METHODS: Retrospective analyses of the ninety-nine admissions with spontaneous
intracranial hemorrhage during one-year period were used. Only spontaneous
bleedings other than trauma were included. Daily readings of the atmospheric
profile in our region (Eskisehir / Turkey) were obtained from Turkish State
Meteorological Service. Nonparametric statistics were used for data analysis.
RESULTS: Of these 99 cases, 56 were subarachnoid hemorrhage and 43 were
cerebral hemorrhage. Median age was 59,3 years (range, 12 to 90 years). The number
of the cases with angiographically proven aneurysmal rupture was 23. Statistical
significant correlation was found between the daily change in atmospheric pressure
and the age of cases. There was also a correlation between the lower daily
temperature and the number of events per day.
CONCLUSION: In contrast with the common belief, our study showed that the
daily changes in atmospheric pressure lead the intracranial hemorrhage in younger
people more than elderly. There was also higher risk in cold days. We attempted to
clarify possible reasons of the results, and emphasized that it needs further
investigation in other regions.
KEY WORDS: Atmospheric profile, Cerebral hemorrhage, Subarachnoid
hemorrhage
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Spoiitaii Iiitrakraiiiyal

GIRIs

Meteorolojik
degisimlerin
insan
sagligi
üzerindeki
etkileri uzun zamandir
arastirma
konusudur. Bazi günlerdeki iklim kosullari ile
hastaliklar arasinda bir iliskinin olup veya olmadigi
açikliga
kavusturulmaya
çalisilmaktadir
(4).
Atmosferik parametreler
ile sere br al kanarna,
subaraknoid kanama ve inme arasinda bir iliskinin
varligi konusunda pek çok arastirma yapilmistir (7,
9, 10). Ancak tüm yayinlara ragmen atmosferik
sartlardaki parametrik degisimlerin intrakraniyal
kanamayi tetikledigi konusunda geçerli bir fikir
birligi yoktur. Böyle bir etkinin olup olmadigi
konusunda oldukça çeliskili sonuçlar literatürde
karisikliga yol açmaktadir (5, 6, 8). Dolayisiyla farkli
bölgelerdeki sonuçlarin da karsilastirilmasi tibbi
literatüre katkida bulunacaktir.
çalismamizin
amaci, bölgemizdeki atmosferik basinç degisimleri
ile spontan intrakraniyal kanama arasindaki iliskiyi
arastirmaktir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER

Spontan sere br al kanama (SK) veya subaraknoid
kanama (SAK) nedeniyle hastaneye kabul edilen bir
yil içindeki toplam 99 vakarun retrospektif analizleri
yapildi. Vakalarin 56'si SAK, 43'ü SK, yas ortalamasi
59,3 (l2-90) ve anjiyografik olarak kanitlanan
ruptüre anevrizmali vaka sayisi 23 idi. SH ve SAK'
in yas guruplarina
göre dagilimi
grafikte
gösterilmistir
(Grafik). Bölgemize ait günlük
ortalama atmosfer basinç ve sicaklik kayitlari, Türk
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Devlet Meteoroloji Kurumundan saglandi. Atmosfer
basincindaki ortalama günlük degisimler, o günkü
ortalama degerden önceki güne ait ölçüm degeri
çikarilarak hesaplandi. Veri analizleri için nonparametrik istatistikler kullanildi. Degiskenler arasi
iliskiler; Spearman
rank analizi kullanilarak
hesaplandi. Gruplar arasi karsilastirmalar ise MannWhitney U-test'i kullanilarak yapildi. Istatis-tiksel
sonuçlar; her bir yas ile diger yas arasindaki
korelasyonlar
ele alinarak degerlendirildi.
Bu
nedenle yas gruplari olarak anlamsiz sonuçlar
çikabileceginden, her bir yasin digeri ile olan iliskisi
istatistik olarak ortaya kondu.
SONUÇLAR

Spontan SK ve SAK vakalarinin meydana geldigi
günlerde, ortalama atmosfer basinci 1016,0 Mb (997,0
- 1032,5 Mb) ve atmosfer bacindaki ortalama günlük
degisim 0,3 Mb (-13,3 - +9,2 Mb) idi. Kanamayla
basvurunun olmadigi günlerde, ortalama atmosfer
basinci 1016,3 Mb (1001,2 - 1034,7 Mb) ve atmosfer
basincindaki ortalama günlük degisim O Mb (-15,2
- +11,5 Mb) idi. Günlük vaka sayisi ile (Spearman
rank test, r = -0,125, P = 0,217), atmosfer
basincindaki günlük degisim de toplam vaka sayisi
ile iliskilendirilemedi
(r =-0,178 , P = 0,078).
Atmosfer basinci ve günlük degisimi, sirasiyla
serebral kanarna, subaraknoid kanama ve anevrizma
rüptürü sayisiyla ile iliskilendirilemedi. Spontan SK
ve SAK vakalarinin olustugu günler ile diger
günleri karsilastirdigimizda,
atmosfer basincinda
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Grafik i: çalismamiza

alinan subaraknoid kanama (SAK) ve serebral hemorajilerin (SH) yaslara göre

dagilimi.
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(Mann-Whitney U, z = -1,407, P = 0,160) ve günlük
basinç degisiminde (z = -0,949 , P = 0,342 ) kayda
deger önemli bir farklilik yoktu. Farkliliklar ayni
zamanda sirasiyla SK, SAK ve anevrizma rüptürü ile
de iliskilendirilemedi.
Vakalarin yaslari ile günlük ortalama atmosfer
basinci arasinda da bir iliski yoktu (r = -0,025, P =
0,804). Ancak,
vakalarin
yasi ile atmosfer
basincindaki günlük degisimler arasinda, daha genç
olanlardan, yasça büyük olanlara dogru düsüs
gösteren bir iliski bulunmaktaydi (r = -0,203, P =
0,044). Günlük hava sicakligi, SK ve SAK vakalarinin
olustugu günlerle iliskiliydi (z = - 2,436 , P = 0,015 ).
Hava sicakliginin düsüs gösterdigi günlerde vaka
sayisi arhs göstermekteydi. Günlük hava sicakligi,
anevrizma rüptürü vakalarinin (z = 1,788, P = 0,074)
olustugu günler ile iliskilendirilemedi.
TARTISMA
Istatistikselolarak, vakalarin yaslari ile ortalama
atmosferik basincin günlük degisimleri arasinda
önemli bir iliski tespit edilmistir. Daha genç olanlar,
atmosfer basincinin günlük degisimlerinden, yasça
büyük olanlara göre daha çok etkilenebilmektedir.
Bu durum, hava durumu sartlarinin
yaslilari
gençlerden daha çok etkileyecegi yaygin inanci ile
ters düsmektedir. Literatürde iklim sartlarinin yasa
bagli etkilerini ortaya koyan çeliskili sonuçlar
bulunmaktadir. Passero, Oyoshi ve ark.; SK veya
anevrizmal SAK hastasi yaslilarin, hava durumu
degisimlerinden,
gençlere
göre
daha
çok
etkilendiklerine
isaret
etmislerdir
(ll, 12).
Maertelaer ve ark. ise yasli kimseler üzerinde,
atmosferik
faktörlerin
belirgin
bir etkisinin
bulunmadigini
bildirmislerdir
(3).
Ayrica,
atmosferik profildeki degisimlerin meydana geldigi
günlerde nöroloji kliniklerine bas vuran hastalarin
daha çok gençler oldugu bildirilmistir (15). Bu
tutarsizlik, yasla birlikte artan kronik adaptasyon ve
vasküler degisimlerin daha dirençli oldugu gerçegi
ile açiklanabilir (6, 15). Bu nedenle yasi büyük
olanlarin atmosferik basinç degisikliklerinden daha
az etkilendigi sonucuna varmak mümkündür.
Günlük atmosferik basinç degisimleri ile günlük
vaka miktari arasinda bir iliskinin varligini ortaya
koyamadik. Özellikle vakanin yasi ve günlük
atmosferik
basinç degisimi
arasindaki
iliski
konusunda süphe söz konusu olabilir. SAK ve SK
olusumunda atmosferik bir iliski oldugu konusu
hala tartismalidir. Literatürdeki bu karmasikligin
nedeni, istatistiksel yönteminin inceledigi sadece
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birkaç faktörün degisimine dayali olabilir. Iklimsel
sartlarin degisiminde, atmosferik basinç ve saglik
üzerinde etkin olan pek çok faktör bulunabilir (1). Bu
faktörlerin
hepsi ayni zamanda bir digerinin
üzerinde de etkilidirler. Tüm bunlari bir araya
getirmek ve hesaplamak
mümkün olmayabilir.
Bilinmeyen ve hesaba katilamayan çok sayidaki
faktör, insan yapisinda patolojik bir sonuca neden
olabilir. Örnegin; serebrovasküler
vakalar, yüksek
tansiyon, migren bas agrilarinin bölgesel magnetik
aktivitelerle iliskisi oldugu gösterilmistir. Bu örnek,
saglik ve atmosferik profil üzerinde etkili sadece
küçük bir faktördür (4, 14). Popülasyon farkliliklari,
bölgeler arasi çevresel farkliliklar, bireysel yasam
tarzlari v.b. diger örneklerdir (6). Bu nedenle yas ile
atmosferik
basinç
iliskisini
tek
basina
degerlendirmek sadece küçük bir ön bulgu olarak
ele alinmalidir.
Atmosferik
yapidaki
diger
parametrik
degisimlerin
de etkili olabilecegini
unutmamak gerekir.
Bölgemizde
günlük
sicaklik
düsüsüyle
intrakraniyal kanamalar arasinda istatistiksel bir
iliski tespit edildi. Bu durum; soguk havalarda kan
basinci
ve
sempatik
aktivitelerin
artisiyla
açiklanabilir (2, 13). çalismamizin küçük kapsamli
bölgesel örneklerneye ragmen, diger bölgelerdeki
çalismalarla birlikte degerlendirilmesi gerekecektir.

SONUÇ
çalismamiz in sonucu; spontan intrakraniyal
kanama
açisindan
günlük
atmosferik
basinç
degisimlerinin az da olsa yasi daha genç olanlarda
etkili oldugunu ve soguk günlerde riskin daha fazla
oldugunu ortaya koymaktadir. Bu sonuç kesin bir
fikir olarak degerlendirilmekten ziyade bir ön fikir
olarak ele alinmalidir.
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