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ÖZ 

Giriş: Geçici global amnezi (GGA), ani başlangıçlı, geçici anterograd amnezi ile karakterizedir. Etiyopatogenezi 
tam anlaşılamamıştır. Bu çalışmada GGA tanılı hastaların demografik,  klinik özelliklerinin, tetikleyici olası 
faktörlerin değerlendirilmesi ve uzun dönem izlemde prognozlarının araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 1 Ocak 2014 – 1 Ocak 2021 tarihleri arasında nöroloji kliniğinde izlenen, GGA 
ön tanılı hastalar retrospektif değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen 28 hastaya ait demografik bilgiler, alkol ve 
sigara alışkanlığı,  komorbid hastalıkları, başvuru semptomu, semptom süresi kaydedildi. Poliklinik izleminde 
GGA rekürrensi, serebrovasküler hastalık gelişip gelişmediği kaydedildi. Hastalar kranial Manyetik Rezonans 
(MR) görüntülemede iskemik lezyonu olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar semptom süresi 
ortalama yaş açısından kıyaslandı.  Tüm hastalar telefon ile aranarak kontrole muayeneye çağırıldı.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 28 hastanın 15’i (%53) kadın, 13’ ü (%47) erkekti.  Hastaların ortalama yaşı 
65±6,92 yıldı. Kaydedilen en sık komorbid hastalıklar hipertansiyon (%57), hiperlipidemi (%53,6), diyabetes 
mellitus (%21), hipotiroidi (%21) ve migren (%17,8). Kranial MR’da iskemik lezyon varlığına göre oluşturulan 
gruplar arasında semptom süresi açısından anlamlı bir fark saptanmadı (P=0,336). 28 hastadan 20’sine (%71,42) 
telefonla ulaşıldı, 2021 Aralık ayında kontrol muayeneleri de yapıldı. Hastalardan birinde takip sürecinde epilepsi 
tanısı, 6 (%21,42)  hastanın ise rekürren GGA tanısı aldığı kaydedildi. İzlem sürecinde serebrovasküler hastalık 
geçiren hasta olmamıştı. 

Sonuç: GGA ayırıcı tanısında epileptik nöbetler, metabolik bozukluklar, geçici iskemik ataklar göz ardı 
edilmemelidir. Hastaların izlemi GGA’nin tanı kriterleri gözetilerek yapılmalıdır. İyi prognozlu klinik bir antitedir. 
Hasta ve yakınları olası tetikleyici faktörler konusunda uyarılmalıdır. 

SUMMARY 

Introduction: Transient global amnesia (TGA) is characterized by sudden onset, transient anterograde amnesia. 
Etiopathogenesis of TGA is not fully understood. In this study, it was aimed to evaluate the demographic, clinical 
characteristics, possible precipitating factors and to investigate the prognosis in long-term follow-up of the patients 
with TGA. 

Material and Method: In this study, patients who were followed up in the neurology clinic between January 2014- 
January 2021, were evaluated retrospectively. Demographical data, alcohol and smoking consumptions, 
comorbid diseases, admission symptoms, and duration of symptoms of 28 patients included were recorded. It 
was recorded whether TGA recurrence or cerebrovascular disease occurrence in the outpatient follow-up. The 
patients were divided into two groups according to presence of ischemic lesions on cranial magnetic resonance 
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imaging. Groups were compared in terms of mean age, and duration of symptoms. All patients were called by 
telephone and invited to the control examination. 

Results:  Of the 28 patients included in the study, 15 (53%) were female, and 13 (47%) were male. The mean 
age of the patients was 65±6,92 years. The most common comorbid disease recorded were hypertension (57%), 
hyperlipidemia (53.6%), diabetes mellitus (21%), hypothyroidism (21%), and migraine (17.8%). There was no 
significant difference in terms of duration of symptoms between the groups formed according to the presence of 
ischemic lesion in cranial MR (P=0,336). Twenty (71.42%) of 28 patients were contacted by phone, and control 
examinations were performed in December 2021. It was noted that one of the patients was diagnosed with 
epilepsy, and 6 (21.42%) patients were diagnosed with recurrent TGA during the follow-up period. There was no 
patients with cerebrovascular disease in the follow-up period. 

Conclusion:  Epileptic seizures, metabolic disorders, transient ischemic attacks should not be ignored in the 
differential diagnosis of TGA. The patients should be followed up by considering the diagnostic criteria of TGA. It 
is a clinical entity with a good prognosis. The patients and their relatives should be warned about possible 
precipitating factors. 

 
 

 

GİRİŞ 

Geçici global amnezi (GGA), ilk kez 1950’lerde 
tanımlanmıştır. Ani başlangıçlı anterograd am-
nezi ve bazen de retrograd amnezi ile karakterize 
nadir görülen bir klinik antitedir. Genellikle 4-6 
saat içinde sonlanmakla birlikte 24 saate uzayan 
olgular vardır (1). En sık 5.-7. dekatta geliştiği 
bilinmektedir. GGA tanılı hastaların tipik olarak 
aynı soruları tekrar tekrar sorduğu görülmekte 
olup nörolojik muayene normaldir (2). Hastalarda 
GGA sırasında bilinç bozukluğu görülmez, 
hastalar uyanıktır. Amnezinin yanı sıra dikkat ve 
ani hatırlama süreçlerinde de bozulma görülür. 
GGA epizodu sonrasında bilişsel işlevlerde 
patoloji saptanmaz ancak hastalar amnestik 
süreçte ne olduğunu sıklıkla hatırlamazlar (3).  

Genel popülasyonda GGA’nin yıllık insidansı 3-
8/100000 olarak bildirilmiştir (4). Klinik tanı 
Hodges and Warlow kriterlerine göre konulur (5). 
Hastalar değerlendirilirken prognoz, tanı ve 
tedavi açısından da önemli olması nedeniyle, 
kafa travması öyküsü ya da epileptik nöbet ilişkili 
durumlar sorgulanmalıdır. GGA tanısında tanıklı 
durum olması esastır. Tanı kriterleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Epidemiyolojik, radyolojik çalışmalar ve son 
yıllardaki teknolojik gelişmelere rağmen GGA 
temelindeki patofizyolojik mekanizma tam olarak 
aydınlatılamamıştır. Fokal hipokampal iskemi, 
venöz konjesyon, migren ilişkili mekanizmalar, 
hipoksik-iskemik durumlar, epilepsi ve metabolik 
stres olası mekanizmalardır. Fiziksel ya da 
psikolojik stres sonrası bildirilen GGA olguları 
sıktır. Yoğun ev ve bahçe işleri ile uğraşmak, çok 

sıcak banyo yapmak ya da soğuk suda yüzmek 
tanımlanmış tetikleyici faktörlerdir (6). Valsalva 
manevrası, egzersiz, cinsel ilişki GGA için 
tanımlanmış diğer tetikleyicilerdir (7). 

Bu çalışmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji 
kliniğinde son yedi yıl içinde GGA tanısı ile takip 
edilmiş olan hastaların retrospektif gözden geçiril-
mesi, hastaların demografik, klinik özelliklerinin, 
etiyolojik ve tetikleyici olası faktörlerin değerlen-
dirilmesi ve uzun dönem izlemde prognozlarının 
araştırılması amaçlandı. 

Tablo 1. Geçici Global Amnezi Hodges and Warlow Tanı 
Kriterleri 

 

-GGA’na tanıklık eden bir kişi olmalıdır. 

-Atak sırasında anterograd amnezi olmalıdır. 

-Amnezi dışında bilişsel bozulma olmamalıdır. 

-Bilinç bozukluğu ya da kişisel kimlik bilgilerinde kayıp 
olmamalıdır. 

-Fokal nörolojik semptom ya da bulgu olmamalıdır. 

-Epileptik nöbet eşlik etmemelidir. 

-GGA kliniği 24 saat içinde düzelmelidir. 

-GGA’nin olduğu döneme yakın kafa travması ya da aktif 
epileptik dönem söz konusu olmamalıdır. 

 

GGA: Geçici Global Amnezi 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamız retrospektif-kesitsel olarak planlandı. 
1 Ocak 2014 – 1 Ocak 2021 tarihleri arasında 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniğinde 
yatırılarak izlenen ve G45.4 (geçici global am-
nezi) ICD kodu kaydedilen hastalara ait veriler 
hastane bilgi yönetim sisteminden yararlanılarak 
değerlendirildi. Geçici global amnezi ön tanılı 
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hastaların epikrizleri ve poliklinik izlem kayıtları 
incelendi. Hastalara ait veriler olgu rapor formuna 
kaydedildi. Olgu rapor formunda şu bilgilere yer 
verildi; yaş, cinsiyet, alkol sigara alışkanlığı,  
komorbid hastalıkları kullandığı ilaçlar, başvuru 
semptomu, semptom süresi, izlem sürecinde 
semptom tekrarı olup olmadığı, iskemik inme/ge-
çici iskemik atak öyküsü varlığı, epilepsi öyküsü 
varlığı, migren öyküsünün varlığı kaydedildi. 
Çalışmaya dahil edilen hastaların komorbid 
hastalıklardan özellikle hipertansiyon, diyabetes 
mellitus, koroner arter hastalığı, Kalp yetmezliği, 
aritmi, kronik böbrek yetmezliği, malignite, dep-
resyon tanılarını poliklinik izlem sürecinde alıp 
almadıklarına da dikkat edildi.  

Tüm hastaların epikrizleri ve poliklinik izlem 
kayıtları değerlendirildi. GGA tanısında Hodges 
and Warlow kriterleri gözetildi (5). Hodges and 
Warlow GGA tanı kriterlerini karşılamayan 
hastalar, kranial magnetik rezonans görüntüleme 
(MR) ve elektroensefalografi (EEG) tetkikleri 
yapılmamış hastalar çalışma dışı bırakıldı. 
Hastaların kranial MR ve EEG tetkikleri tekrar 
incelendi. Tüm hastalar telefon ile arandı. 
Koroner arter hastalığı olduğu bilinen 2 hastanın 
eksitus olduğu öğrenildi. 20 (%71,4) hasta 2021 
yılı aralık ayı içinde tekrar muayene edildi. 

Etik Kurul Onayı 

Çalışmanın etik kurul onayı Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi lokal etik kurulundan alınmıştır (Etik 
kurul karar tarihi: 12/01/2022 Referans no: 
3/2022). 

İstatistiksel Analiz  

Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel 
analizi SPSS 24.0 paket programı (IBM Corp.; 
Armonk, NY, USA) ile yapılmıştır. Kategorik de-
ğişkenler yüzde ile sürekli değişkenler ortalama ± 
standart sapma (SD) olarak ifade edildi. Sürekli 
değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney 
U testi kullanıldı. Veriler %95 güven aralığında 
analiz edildi ve incelemelerde p<0,05 istatistiksel 
anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalışmamızda, tanımlanan tarihler arasındaki 7 
yıllık sürede kliniğimizde yatırılarak izlenen ve 

G45.4 ICD-10 kodu kaydedilmiş GGA ön tanılı 50 
hastaya ait veriler değerlendirildi. 22 hastanın 
tanı kriterlerini karşılamaması ya da tetkiklerin 
hastanemizde tamamlanmamış olması nedeniyle 
çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 28 hasta dahil 
edildi. Hastaların 15’i kadın (%53), 13’ü (%47) 
erkekti ve yaş ortalaması 65±6,92 yıldı. Hastalar-
dan 9’u aktif sigara içicisiyken 6 hastada alkol 
kullanım öyküsü vardı ancak hastaların hiçbiri 
kronik alkolizm öyküsü yoktu. Çalışmamızda 
saptanan en sık komorbid hastalıklar hipertan-
siyon (%57), hiperlipidemi (%53,6), diyabetes 
mellitus (%21), hipotiroidi (%21) ve migren 
(%17,8) idi. Hastaların komorbid hastalık oranları 
grafik 1’de gösterildi. 

 

Grafik 1. Komorbid Hastalıklar (HT: Hipertansiyon; HL: 
Hiperlidemi; DM: Diyabetes mellitus; SVH: 
Serebrovasküler hastalık;KKY: Konjestif kalp 
yetmezliği; KBY: Kronik böbrek yetmezliği 

28 hastadan 20'si (%71,4) 2021 yılı aralık ayı 
içinde tekrar muayene edildi. Çalışmaya dahil 
edilen 28 hastadan 17’sinin (%60,1) EEG kay-
dına ulaşıldı ve tekrar incelendi. Bu hastalardan 
16’sının (%94,1) EEG incelemesi normaldi. 1 
(%3,6) hastanın ise EEG’sinde jeneralize 
epileptik aktivite kaydedilmişti.  

Kranial MR incelemesinde hastalardan 17’sininde 
(%60,71) patoloji saptanmadı. 8 (%28,6) hasta-
nın Kranial MR’ında kronik iskemik değişiklikler, 
herpes ensefalit geçirme öyküsü olan 1 (%3,6) 
hastada sol hemisferde temporal bölgede ensefa-
lomalazik lezyon saptandı. 2 (%7,2) hastanın 
difüzyon MR incelemesinde ise hipokampal 
bölgese noktasal difüzyon kısıtlılığı saptandı. 
Karotis ve vertebral arter dopler ultrasonografi 
tetkiklerinde 13 (%46,4) hastada patoloji rapor-
lanmamıştı. 4 (%11,2) hastanın doppler ultraso-
nografi incelemesinde karotis arter intima medi-
ada kalınlık artışı, 1 (%3,6) hastada ise sol 
internal arterde %50’nin altında darlığı neden 
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olan aterosklerotik plak varlığı rapor edilmişti. 1 
hastada juguler venöz dopler ultrasonografi 
tetkiki yapılmıştı ve patolojik bulgu saptanma-
mıştı. 

Hastaların ortalama semptom süresi 163,03± 
133,15 dk (min 40 dk, maksimum 600 dk) idi. 
Hastalar Kranial MR’da kronik iskemik lezyon 
olup olmamasına göre iki gruba ayrılarak 
semptom süresi açısından kıyaslandı. İskemik 
lezyonlar saptanan hastaların semptom süresi 
ortalaması 135,00 ±107,70 dk iken iskemi 
saptanmayan hastaların semptom süresi 190,93± 
148,39 dk idi. İki grup arasında istatistiksel 
anlamlı fark saptanmadı (P=0,336). Hastaların 
7’sinda (%25) rekürren geçici global amnezi 
olduğu kaydedildi. Rekürren GGA olan hastaların 
yaş ortalaması 66,07±3,71 yıl, rekürren GGA 
gelişmeyen grubun yaş ortalaması ise 66,71 
±7,67 yıl idi. Gruplar arasında yaş ortalamaları 
açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı  
(p=0,41). 

TARTIŞMA 

Bir 3. Basamak hastanede yürüttüğümüz ve uzun 
bir dönemi kapsayan çalışmamızda, mevcut 
literatür ile uyumlu olarak GGA gelişme yaşı 
yaklaşık 65’ti ve hafif bir kadın üstünlüğü vardı En 
sık saptanan komorbid hastalar ise hipertansiyon 
ve hiperlipidemi idi (8,9).  

GGA’nin ilk kez tanımlanmasının üzerinden 
yaklaşık 70 yıl geçmesine ve teknolojik gelişme-
lere rağmen hala etiyopatogenez tam anlaşılama-
mıştır. Üzerinde durulan hipotezler; arteryal ya da 
venöz etiyoloji, migrenöz fenomen-kortikal yayı-
lan depresyon, epileptojenik etiyoloji ve psiko-
jenik bozukluklardır. Bu hipotezlerden hiçbiri 
GGA’nin klinik özelliklerini net ve tutarlı bir 
şekilde açıklamamaktadır (1,2).  

Quinette ve ark.’ları GGA olgularını 3 katagoride 
incelemişlerdir. İlki; kadın hastalar, psikopatolojik 
ve duygusal değişkenlerle ilişkili katagori, ikincisi; 
tibbi hastalık öyküsü olmayan ve fiziksel presipite 
edici faktörlerle ilişkili katagori, üçüncüsü ise; 
migren öyküsü olan genç hastaları kapsayan 
katagoridir (10). Bu bakış açısı GGA ön tanılı 
hastaların değerlendirilmesi sırasında yararlı 
olabilir.  GGA öncesinde fiziksel ya da psikolojik 
olaylar presipitan olarak tanımlanmıştır. Aşırı 
sıcağa maruziyet, sıcak banyo yapmak, aşırı 

soğuk suda yüzmek, fiziksel aktivite ve yorgun-
luk, cinsel ilişki, duygusal stres presipitan olaylar 
olarak bildirilmiştir. Rekürren GGA gelişen olgu-
larda aynı presipitan faktör söz konusu olduğu 
vurgulanmıştır (11,12). Bizim çalışmamızda has-
taların çoğunda presipitan olay kaydedilmezken 1 
hasta sıcak havada tamirat yapma, 1 hastada 
yine sıcak havada fiziksel egzersiz sonrası 
geliştiği kaydedildi. Çalışmamız retrospektif 
dizayn edilmiş olması nedeniyle bu konuda yeterli 
bilgiye ulaşılamadığını düşünmekteyiz. GGA’yi 
tetikleyen bir durum söz konusu olduğunda hasta 
ve yakınlarının bu konuda bilgilendirilmesi olası 
rekürrensi önlemek açısından önemlidir. 

GGA rekürrens oranları çeşitli çalışmalarda takip 
süreleri ve metodolojideki farklılıklara bağlı olarak 
yıllık %2,9-%26,3 oranlarında bildirilmiştir. 
Hodges ve Warlow tanı kriterleri kullanılarak, 10 
yıllık süre boyunca yayınlanan çalışmalardan 
derlenen 142 olguyu kapsayan bir çalışmada, 
rekürrens oranı %6,3 bulunmuştur (10). Olivera 
ve ark.’nın çalışmasında rekürren oranı (%27) 
daha yüksek saptanmıştır ve kadın cinsiyet, 
depresyon, kısa epizod süresi, Kranial MR’ da 
hipokampal hiperintensite varlığı rekürrens için 
risk faktörleri olarak tanımlanmıştır (11). Bizim 
çalışmamızda hastaların %25’inde rekürrens (4’ 
erkek, 3’ü kadın) saptandı. Bu hastaların hiç 
birinde migren öyküsü ve Kranial MR’da 
hipokampal lezyon kaydedilmedi.  

Çalışmamızda, GGA sonrası izlem döneminde 
inme geçiren hasta olmadı. GGA sonrası inme 
riskinin artışını destekleyen çalışmalar olsa da bu 
çalışmalar fokal nörolojik bulguları olan hastaları 
içermesi dolayısıyla eleştirilmiş, GGA tanısının 
yanlış olabileceği belirtilmiştir (8,13,14). Limbik 
sistem yapılarında gelişen iskemik lezyonların 
amneziye neden olabileceğini ve GGA’yi taklit 
edebileceğini unutulmamalıdır (8).  Matsui ve 
ark.’nın çalışmasında GGA saptanan hastalar ile 
sağlıklı kontroller arasında serebrovasküler 
hastalık risk faktörleri açısından fark saptanma-
mıştır (15). Son yıllara ait toplum temelli 
çalışmalarda da GGA’nin inme riskinde artışa 
neden olmadığı bildirilmiştir (8,16).  

Birçok çalışmada ayırıcı tanıda gerekli tetkiklerin 
eksiksiz yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 
Önerilen tetkikler arasında Kranial MR, beyin BT, 
EEG, temel biyokimyasal kan tetkikleri, tam kan 
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sayımı ve gerekli görülen hastalarda karotis 
dopler ultrasonografi ile diğer vasküler görüntü-
lemeler sıralanabilir. Kranial ve diffüzyon MR 
incelemeleri inmeyi ve diğer yapısal patolojileri 
dışlamak için gerekmektir. GGA’de sıklıkla 
nörogörüntüleme çalışmaları normal saptanmakla 
birlikte hipokampusta karakteristik MR değişiklik-
leri olabileceği bilinmektedir. Yapısal olarak 
hipokampus, hipoksiye duyarlılıklarına ve histo-
lojik fark.lılıklara göre dört kısma ayrılmıştır. CA1 
hipoksiye en hassas bölgedir. Diffüzyon MR’da 
unilateral veya bilateral küçük, noktasal hiperin-
tensiteler klasik bulgu olarak kabul edilmektedir 
ve ilk kez 1998’de Strupp ve ark. tarafından 
tanımlanmıştır (15,17,18). Diffüzyon MR, iskemiyi 
saptamakta yüksek sensitiviteye sahip olsa da 
spesifik değildir. Sitotoksik ödemin, hipoglisemi, 
kortikal yayılan depresyon ya da epileptik 
nöbetleri takiben de geliştiği bilinmektedir (19). 
Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda diffüzyon 
MR’ da yukarıda tanımlanan bulguları olan 
hastalar da dahil olmak üzere inme riskinde artış 
bildirilmemiştir (15). Çalışmamızda 2 hastada 
diffüzyon MR’da tek taraflı noktasal difüzyon 
kısıtlılığı saptanmıştı.  

GGA tanılı hastalarda olası venöz konjesyon 
patogezi doğrultusunda internal juguler kapak 
yetmezliği bildirilmiştir (20). Sedlaczek ve ark. 
tarafından GGA tanılı hastaların retrograd venöz 
akım gelişimine yatkın oldukları saptanmıştır 
(21). Çalışmamızda sadece bir hastaya juguler 
venöz dopler ultrason tetkiki yapılmıştı ve normal 
saptanmıştı. Hastaların karotis arter dopler 
ultrasonografi tetkiklerinde ise aterosklerotik 
değişiklikler saptananlar olsa de anlamlı darlık 
saptanmadı. 

Birkaç çalışmada GGA epizodu sırasında 
anormal EEG bulguları bildirilmiş fakat epilepsi 
tanısıyla ilişkilendirilmemiştir.  Bu bulguların GGA 
epizodu bitince düzeldiği belirtilmiştir (22). Ancak 
GGA, geçici epileptik amneziden (GEA) ayırt 
edilmelidir. Geçici epileptik amnezi, GGA’den 
daha kısa (sıklıkla dakikalar) sürede sonlanır ve 
sık tekrarlayan ataklar şeklinde gözlenir. Ayrıca 
oral otomatizma, olfaktör ya da gustatuar 
halüsinasyonların genellikle eşlik etmesi önemli 
ayırt edici özellikleridir. GAE, temproral ya da 
fronto-temporal EEG patolojileri ile karakterizedir 
(23). Çalışmamızda hastaların tekrar incelenen 
EEG kayıtlarının %94,1’i normaldi. Ancak sadece 
1 hastanın EEG’sinde epileptik aktivite kaydedil-
mişti. Bu hastanın yatış sırasında ve öncesinde 
klinik olarak epileptik nöbet ilişkili durum 
saptanmamış ve GGA rekürrensi gözlenmemişti. 
Fakat hastanın poliklinik izleminde GGA’ den 1 yıl 
sonra tekrarlayan epileptik nöbetlerinin olması 
üzerine epilepsi tanısı aldığı görüldü.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, GGA klinik bir tanıdır ve hiçbir 
biyobelirteç ya da nörogörüntüleme bulgusu tanı-
sal değildir. GGA’nin patofizyolojisi halen aydınla-
tılamamış olmakla birlikte, ayırıcı tanıda epileptik 
nöbetler, metabolik bozukluklar, geçici iskemik 
ataklar göz ardı edilmemelidir. Klinik özellikleri 
ayrıntılı olarak tanımlanmış olan GGA’nin tanı 
kriterleri gözetilerek hasta izlemi yapılmalıdır. İyi 
prognozlu klinik bir antitedir. Hasta ve yakınları 
olası tetikleyici faktörler konusunda uyarılmalı, 
izlemi titizlikle yapılmalıdır.  
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