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Orta Serebral Arter ‹nfarktlar›nda
Fibrinojen De¤erleri ile ‹nfarkt
Büyüklü¤ünün ‹liflkisi

Objective: The aim of this study is to investigate the rela-
tion between fibrinogen levels and the infarct size in mid-
dle cerebral artery (MCA) infarctions. 

Method: In this retrospective study, patients who were
admitted to and hospitalized in Neurology Clinic of fiiflli
Etfal Education and Research Hospital in the years
between 2000-2002 are included. 80 patients who are
evaluated with neurological examination, cranial comput-
erized tomography (CT) and magnetic resonance imagin-
ing (MRI) are diagnosed as MCA infarctions. Patients are
groupped as total (40 patients) and partial (40 patients)
MCA infarctions. 24 subjects of control group is chosen
among the outpatients with headache and without any
cerebrovascular disease. All patients have neurological
examination and CT/MRI in the first 48 hours. Fibrinogen
levels are measured with Multifibrin-U method in the first
12 hours. First fibrinogen levels of control subjects and all
patients, then fibrinogen levels of both groups are statisti-
cally compared with Student’s T test.

Results: Fibrinogen levels of patients that were measured
in the first 12 hours are found to be high and statistically
significant when compared with controls (p<0.001). There
was no statistical significance between the fibrinogen lev-
els of total and partial MCA infarctions (p= 0.575). 

Conclusion: Generally fibrinogen levels rise in acute CVA
as an acute phase reactant. In this study, it is found that
fibrinogen levels rise as an acute phase reactant in MCA
infarctions but it can not be used as a prognostic marker in
assuming the size of the brain damage. 
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Amaç: Bu çal›flmada orta serebral arter infarktlar›nda fib-
rinojen de¤erlerindeki art›flla infarkt büyüklü¤ü aras›ndaki
iliflkinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Retrospektif olarak yap›lan bu çal›flmada fiiflli Et-
fal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroloji Klini¤i’nde
2000-2002 y›llar› aras›nda yatarak tedavi gören, nörolojik
muayene, bilgisayarl› beyin tomografisi (BBT) ve manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) ile orta serebral arter infark-
t› (OSA) tan›s› alan 80 hasta de¤erlendirilmifltir. Hastalar
40 total, 40 parsiyel OSA infarkt› olarak grupland›r›lm›flt›r.
Poliklini¤imize bafla¤r›s› yak›nmas› ile baflvuran, serebro-
vasküler hastal›¤› (SVH) olmayan, yaflça uyumlu 24 hasta
kontrol grubu olarak al›nm›flt›r. Çal›flmaya al›nan tüm has-
talara nörolojik muayene ve ilk 48 saat içinde BBT/MRG
yap›lm›flt›r. ‹lk 12 saat içerisinde fibrinojen düzeyleri Multi-
fibrin-U kiti ile ölçülmüfltür. Kontrol grubunun fibrinojen de-
¤erleri ile tüm hastalar›n fibrinojen de¤erleri ve her iki grup-
taki olgular›n kendi aralar›nda fibrinojen de¤erleri Stu-
dent’s T Test ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Hasta grubunda ilk 12 saat içinde ölçülen fibri-
nojen de¤erleri kontrollere göre yüksek bulunmufl ve ista-
tistiksel olarak anlaml› fark saptanm›flt›r (p<0.001). Total
ve parsiyel OSA infarkt› bulunan hastalar fibrinojen de¤er-
leri aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlam-
l› fark saptanmam›flt›r (p=0.575).
Sonuçlar: Fibrinojen akut faz reaktan› olarak akut
SVH’larda yükselmektedir. Bu çal›flma, fibrinojenin akut
faz reaktan› olarak OSA infarkt› olan hastalarda yüksel-
di¤ini ancak bu yüksekli¤in serebral doku hasar›n›n büyük-
lü¤ünü tahmin etmede kullan›labilecek bir parametre ol-
mad›¤›n› düflündürmüfltür.
Anahtar sözcükler: serebrovasküler hastal›k, orta serebral
arter infarkt›, fibrinojen
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Girifl

‹nme günümüzde halen tüm dünyada gerek mortali-
te gerekse morbidite aç›s›ndan önemli sa¤l›k sorunla-
r›ndand›r. En s›k mortalite nedenleri aras›nda 3. s›rada-
d›r. ‹skemik inmeler tüm inmelerin %70’ini teflkil
eder.1,2

Asemptomatik eriflkinlerde, artm›fl fibrinojen dü-
zeyleri ile aterosklerozun erken iflaretleri aras›nda iliflki
vard›r. Öyleyse artm›fl fibrinojen düzeyleri aterosklero-
tik plaklar›n oluflum ve progresyonu için bir gösterge
olabilir.3 Fibrinojen ayr›ca akut faz reaktan› olarak rol
oynar ve inme sonras› yükselir. Artm›fl fibrinojen dü-
zeyleri inme geçirmifl hastalarda ileride oluflabilecek
kardiyovasküler hastal›klar içinde önemli bir risk faktö-
rü durumundad›r.

‹skemik ve hemorajik inmelerin ay›r›m›nda görün-
tüleme yöntemi olarak BBT kullan›lmaktad›r. Ancak
iskemik inmede erken dönemde (ilk 24-48 saatte) in-
farkt görülemeyebilir. Bu nedenle akut dönemde in-
farkt›n büyüklü¤ünü gösterebilecek çeflitli yöntemler
araflt›r›lmaktad›r.

Biz de bu çal›flmada, erken dönemde infarkt büyük-
lü¤ü ile fibrinojen düzeyindeki art›fl›n korelasyonunu
araflt›rmay› amaçlad›k.

Yöntem

Bu çal›flmada fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hasta-
nesi Nöroloji Klini¤i’nde Ocak 2000 - Kas›m 2002 y›l-
lar› aras›nda yatarak tedavi gören, nörolojik muayene,
BBT ve MRG ile iskemik beyin damar hastal›¤› tan›s›
alm›fl olan hastalar retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Poliklini¤imize bafla¤r›s› yak›nmas› ile baflvuran, se-
rebrovasküler hastal›¤› olmayan, yafl grubu uyumlu 24
hasta kontrol grubu olarak al›nd›.

Nörolojik muayene kayd› yetersiz olan, ilk 48 saat
içinde BT/MRG yap›lamayan, yap›lanlar›n görüntüle-
melerinde MCA d›fl›nda di¤er arter alanlar›nda infarkt›
olan, fibrinojen düzeylerine ilk 12 saat içinde bak›lama-
yan hastalar çal›flmadan d›flland›.

Orta serebral arter alan›nda infarkt› olan 80 hasta
çal›flmaya al›nd›. Çal›flmaya al›nan hastalar›n 40’› to-
tal, 40’› da parsiyel orta serebral arter infarkt› olan has-
talard›. 

Çal›flmaya al›nan tüm hastalar nörolojik muayene
ile de¤erlendirildi, ilk 48 saat içinde BT/MRG ile rad-
yolojik görüntülemeleri yap›ld› ve ilk 12 saat içerisinde

fibrinojen düzeyleri Multifibrin U kiti ile ölçüldü. Öl-
çüm spesmenin 60 saniye 37 derecede inkübe edilmesi-
ni takiben 37 derecedeki fibrinojen reagentinin eklen-
mesiyle yap›ld›. Kontrol grubunun fibrinojen de¤erleri
ile tüm hastalar›n fibrinojen de¤erleri ve her iki grupta-
ki total ve parsiyel orta serebral arter infarkt› olan olgu-
lar›n kendi aralar›nda fibrinojen düzeylerindeki yük-
seklik Student’s T test ile karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular

Çal›flmaya al›nan hastalar›n yafllar› 32-95 (ort. 69.2,
SD ±13.1), kontrol grubunun yafllar› 33-90 (ort. 55.2 ,
SD ± 15.3) idi.                                 

Çal›flmaya al›nan hastalar›n 32’si erkek, 48’i kad›n-
d›. Erkek hastalar›n 14’ü total orta serebral arter infark-
t›, 18’i parsiyel orta serebral arter infarkt› iken, kad›n
hastalar›n 26’s› total orta serebral arter infarkt›, 22’si
parsiyel orta serebral arter infarkt›yd›.

Kontrol grubunun 16’s› erkek, 8’i kad›nd›.

Çal›flmaya al›nan 80 hastan›n ortalama fibrinojen
de¤erleri 507, SD ± 149 iken, kontrol grubundaki vaka-
lar›n ortalama fibrinojen de¤erleri 391, SD ± 106 idi
(Grafik 1). Hasta grubunun fibrinojen de¤erleri ile
kontrol grubununkiler karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatiksel ola-
rak anlaml› fark bulundu (p<0.001).

Total OSA infarkt› olan hastalar›n ortalama fibrino-
jen de¤erleri 517, SD ± 154 iken parsiyel OSA infarkt›
olan hastalar›n ortalama fibrinojen de¤erleri 498, SD ±
144 idi. Total OSA infarkt› olan hastalar›n fibrinojen
de¤erleri parsiyel infarkt› olan hastalarla karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmad›
(p=0.575).

Tart›flma

‹skemik inme, endüstriyel ülkelerde eriflkinler ara-
s›nda sakatl›k ve ölüme yol açan en yayg›n nörolojik
hastal›kt›r. Ateroskleroz iskemik inmenin en baflta ge-
len nedeni olup moleküler patogenezi ve bunlara yöne-
lik sa¤alt›m modelleri son y›llarda önem kazanm›flt›r.2

Yap›lan çal›flmalarda aterosklerozda enflamatuar
süreçlerin de rol oynad›¤›n› gösteren yay›nlar vard›r.
Aterosklerozun fiziksel, biokimyasal, enfeksiyöz süreç-
lerle birlikte geliflen kronik enflamatuar bir durum ol-
du¤u ileri sürülmüfltür. Akut iskemik olaylar, kronik
enflamatuar olay›n fliddetlenmesine neden olabilmekte-
dir. Kronik olarak geliflen ateromatöz plaklarda devam



eden enflamasyon biyokimyasal ve patolojik olarak
gösterilebilir. Yani ateroskleroz ve enflamasyon ayr›l-
maz bir bütündür.4

Doku hasar›n›n tüm flekillerinde meydana gelen
enflamasyon, akut faz cevab› olarak bilinen sistemik,
nöroendokrin ve metabolik de¤iflikliklerle birliktedir.
Akut faz proteinlerinin plazma konsantrasyonlar›nda-
ki yükselmeler, muhtemelen hasarl› doku bölgesinde
düzenleyici moleküllerin art›fl›n› sa¤layan önemli bir
fizyolojik mekanizmad›r. Akut faz proteinlerinin enf-
lamasyonun varl›¤›n›, doku hasar›n›n fliddetini ve bü-
yüklü¤ünü gösteren önemli bir parametre olabilece¤i
düflünülmektedir.4 Biz de bu bilgilerden hareketle bir
akut faz proteini olan fibrinojen düzeyindeki art›fl›n is-
kemik inmeli hastalarda doku hasar›n›n büyüklü¤ünün
tahmin edilmesinde yararl› olup olamayaca¤›n› arafl-
t›rd›k.

Enflamasyonla iliflkili plazma protein de¤ifliklikleri-
ni ilk kez 1914 y›l›nda Von den Velden bildirmifl ve
hayvanlarda deneysel olarak oluflturulan enflamasyon
modelinde fibrinojende art›fl oldu¤unu göstermifltir.5

Prospektif çal›flmalarda miyokard enfarktüsü (MI),
inme ve periferik arter hastal›¤› ile serum akut faz pro-
teinlerinin düzeyleri aras›nda do¤ru bir orant› oldu¤u

gösterilmifltir. Karars›z koroner arter hastal›¤›nda, fibri-
nojen ve CRP gibi akut faz proteinlerinin yükseldi¤i ra-
por edilmifltir. Toss ve arkadafllar› karars›z koroner ar-
ter hastal›¤›nda yüksek fibrinojen seviyeleri ile k›sa sü-
reli prognoz aras›nda bir iliflki oldu¤unu ilk kez aç›kla-
m›fllar ve ilk 40 gün içinde MI ve ölüm riskinin artt›¤›-
n› göstermifllerdir.5

Haines ve arkadafllar› da MI’dan sonraki günlerde
yüksek fibrinojen seviyeli hastalarda 1 y›ll›k mortalite
oran›n›n yüksek oldu¤unu bildirmifllerdir.6

Akut iskemik inmede fibrinojen seviyelerinin yük-
seldi¤i gözlenmektedir ve bu olay›n beyin iskemisi ve-
ya nekrozu sonucu geliflen bir akut faz cevab› oldu¤u
bilinmektedir.7 D’erasmo ve arkadafllar› iskemik inme
semptomlar› bafllad›ktan sonraki ilk 72 saat içinde has-
talar›n plazma fibrinojen seviyelerinin kontrol grubuna
göre anlaml› olarak yüksek oldu¤unu bildirmifllerdir.8

Bizim çal›flmam›zda da kontrol grubu ile iskemik inme
geçirmifl olan hastalar›n fibrinojen de¤erleri karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda, inme geçiren hastalar›n ortalama fibrinojen
de¤erlerinin daha yüksek oldu¤u ve gruplar istatistiksel
olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda da anlaml› fark bulundu¤u
tesbit edilmifltir. Bu sonuç literatürle uyumlu olarak fib-
rinojenin bir akut faz reaktan› oldu¤unu ve serebrovas-
küler olaylarda artt›¤›n› ortaya koymufltur.
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Grafik 1. Ortalama fibrinojen de¤erleri (Hasta grubu: 507, SD ± 149, Kontrol grubu: 391, SD ± 106, p<0.001).



Beamer ve arkadafllar› akut serebral iskemili hasta-
larda ilk 72 saat içinde fibrinojen düzeylerini normal
kontrollere göre anlaml› olarak yüksek bulmufllard›r
ve iki ayl›k takip sonucunda fibrinojen düzeylerinin
hala anlaml› olarak yüksek kald›¤›n› tespit etmifller-
dir.9

Yapt›¤›m›z bu çal›flmada daha önceki çal›flmalarla
benzer olarak gerek total orta serebral arter infarkt›, ge-
rekse parsiyel orta serebral arter infarkt› olan hastalarda
ilk 12 saat içerisinde ölçülen fibrinojen düzeyleri yüksek
bulunmufl ve kontrollerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel
olarak anlaml› oldu¤u saptanm›flt›r (p< 0.001).

Syrjanen ve arkadafllar› yapt›klar› çal›flmada sereb-
ral infarkt› olan hastalarda infarkt›n büyüklü¤ü ve akut
faz cevab› aras›ndaki iliflkiyi incelemifller ve orta sereb-
ral arter infarkt› gibi genellikle yayg›n doku hasar› olan
ve vertebrobaziller infarkt gibi genellikle küçük doku
hasar› olan hastalar aras›nda akut faz cevab› olarak her-
hangi bir anlaml› farkl›l›k tespit etmemifllerdir.10

Muir ve arkadafllar› yapt›klar› çal›flmada yüksek
CRP ve fibrinojen düzeyleri olan hastalarda National
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) skorlar›n›n
daha yüksek oldu¤unu tespit etmifller ve yüksek NIHSS
skorlu hastalarda infarkttan sonraki ilk 12 saat içerisin-
de yap›lan BBT görüntülemelerinde kortikal enfarkt›n
görülme olas›l›¤›n›n daha yüksek oldu¤unu bildirmifl-
lerdir.11

Bizim çal›flmam›zda total ve parsiyel orta serebral
arter infarkt› olan hastalarda ilk 12 saat içinde ölçülen
fibrinojen düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek ve
istatistiksel olarak anlaml› bulunmas›na ra¤men, Syrja-
nen ve arkadafllar›n›n çal›flmas›na benzer flekilde, her
iki grup hasta aras›ndaki fibrinojen de¤erlerinin karfl›-
laflt›r›lmas›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark sap-
tanmam›flt›r (p=0.575).

Sonuç

Fibrinojen iskemik inmede yükselen bir akut faz re-
aktan›d›r, ayr›ca iskemik inme için de bir risk faktörü-
dür. Ancak plazma fibrinojen de¤erleri total ve parsiyel
orta serebral arter infarkt› olan hastalarda artmas›na
ra¤men bu art›fl beyin doku hasar›n›n büyüklü¤ü ile
korele de¤ildir ve fibrinojen de¤erlerinin ölçümünün is-
kemik inmeye ba¤l› beyin doku hasar›n›n büyük-
lü¤ünün tahmin edilmesinde kullan›labilecek bir
parametre olmad›¤›n› düflündürmektedir. 
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