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DAVET
Değerli Meslektaşlarımız,
2019 yılında ilkini düzenlediğimiz Eskişehir Nöroloji Günleri toplantısında, oldukça ilgi çektiği ve devamının olmasını
istedikleri için bu sene yine Nöro-Romatoloji konusunu işledik. Multipl Skleroz ve ayrıcı tanıdaki Romatolojik
hastalıkların, konularında uzman öğretim üyelerinin anlatımları ile ve uzun tartışma oturumları nedeniyle verimli
geçtiğini düşünüyoruz. Bu sene toplantılar Cuma günü öğleden sonra başlayarak, Olgu sunumu gecesi, Multipl
Skleroz oturumları, Behçet, Sarkoidoz ve Sjögren oturumları olarak gerçekleşti. Bir Romatolog ve bir Nörolog’ un
sunum yapacağı oturumların başında da o konuda uzman öğretim üyeleri tartışmayı yöneterek, sonuçta evinize
götürmeniz gerekli mesajları da verdi. Uydu sempozyumlar ile de toplantımızın zenginleştiğine inanıyorum.
Sağlıklı günler dileği ile,

Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Düzenleme Kurulu Adına
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SEMPOZYUM BAŞKANI
Prof. Dr. Nevzat Uzuner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU (ALFABETİK)
Prof. Dr. Cengiz Korkmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevzat Uzuner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay (Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Taşkın Duman (Mustafa Kemal Üniversitesi)

3

Eskişehir Nöroloji Günleri
3. Nöro-Romatoloji Sempozyumu

BİLİMSEL PROGRAM
09 Eylül 2022, Cuma
A Salonu
09:00GİRİŞ VE KAYIT İŞLEMLERİ
14:00
14:00- AÇILIŞ
14:30 Dr. Nevzat Uzuner
Sözel Bildiri Oturumu - 1 (B Salonu)
Oturum Başkanları: Dr. Dilcan Kotan Dündar, Dr. Deniz Tuncel Berktaş, Dr. Özlem
Ethemoğlu, Dr. Semra Mungan
Behçet Hastalığına Bağlı Serebral Venöz Sinüs Trombozunun Özelliklerinin Belirlenmesi
Dr. Yasemin Dinc
Çift İmmün Rekonstitüsyon Tedavisi: Multipl Skleroz Tedavisinde Alemtuzumab Sonrası
Kladribin Deneyimi: Olgu Sunumu
Dr. Aslı Çıplaklıgil
Olgu Sunumu: Postpartum Behçet Hastası'nda KİBAS, Nöro-Behçet mi?
14:30Dr. Yavuz Bolay
15:40
Semptomatik Nörolojik Tutulumu Olan Behçet Hastalarında Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
Dr. Yavuz Bolay
Moyamoya Hastalığı ve Bağ Doku Hastalıkları İlişkisine Dair Bir Olgu Sunumu
Dr. Berat Göksu Çelenk
Multiple Skleroz ve Römatolojik Hastalıkların Birlikteliği
Dr. Miruna Florentina Ateş
IgG4 İlişkili Psödotümöral Lezyon
Dr. Halil Güllüoğlu
15:4016:10

Poster Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Esra Gürsoy, Dr. Bilgin Öztürk, Dr. Sibel Güler
Sözel Bildiri Oturumu - 2 (B Salonu)
Oturum Başkanları: Dr. Şule Aydın Türkoğlu, Dr. Mehmet Tecellioğlu,
Dr. İlknur Aydın Cantürk

16:10- İleri Yaş NMDAR Ensefaliti
17:20 Dr. Dilek Ağırcan
Ailesel Akdeniz Ateşi ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu
Dr. Fatma Seda Bingöl

4

Eskişehir Nöroloji Günleri
3. Nöro-Romatoloji Sempozyumu
Ataklı Yineleyici Multipl Sklerozda Fingolimod Tedavisi Güvenirliliği
Dr. Furkan Sarıdaş
İzole Santral Sinir Sistemi Tutulumu Olan Nörosarkoidoz Olgularında Nasal Mukosa
Biopsisinin Tanıdaki Yeri
Dr. Rabia Koç
Spinal Kitle Tanısı ile Prezente Olan Nörobehçet Olgusu
Dr. Recai Türkoğlu
Sakarya İlinde Miyelın Oligodendrosit Glikoprotein Antikorla İlişkili Hastaların Klinik ve
Radyolojik Özellikleri
Dr. Dilcan Kotan
Malign Seyirli Nöro-Behçet Sendromu
Dr. Fatma Akkoyun Arıkan
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
17:3017:50 IVIG Kullanım İlkeleri
Dr. Neslihan Andıç
19:0020:00

Akşam Yemeği

OLGU GECESİ
Oturum Başkanları: Dr. Taşkın
Duman, Dr. Cengiz Korkmaz
Konuşmacılar
Dr. Bahar Artım
20:00- Dr. Dürdane Aksoy
24:00 Dr. Burcu Altunrende
Dr. Recai Türkoğlu
Dr. Nuray Bilge
Dr. Fatih Yetkin

Panelistler
Dr. Levent Sinan Bir
Dr. Recai Türkoğlu
Dr. Dürdane Aksoy
Dr. Burcu Altunrende
Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
Dr. Nilüfer Kale

10 Eylül 2022, Cumartesi
A Salonu
AÇILIŞ KONFERANSI
09:00- Oturum Başkanı: Dr. Nevzat Uzuner
09:40
Çocukluk Çağı MS ve Ayırıcı Tanında Romatolojik Hastalıklar
Dr. Egemen İdiman
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MS'DA KLİNİK AYIRICI TANI
Oturum Başkanı: Dr. Hüsnü Efendi
09:50RIS ve CIS ile Ayrıcı Tanıda Romatolojik Hastalıklar
11:00
Dr. Levent Sinan Bir
SPMS ve PPMS ile Ayırıcı Tanıda Romatolojik Hastalıklar
Dr. Sibel Canbaz Kabay
UYDU SEMPOZYUMU
11:15- MS Tedavisinde Uzun Yolun Kısası Mavenclad
12:25 Oturum Başkanı: Dr. Hüsnü Efendi
Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
Dr. Melih Tütüncü
MS'DE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan
12:35Basamaklı Tedavi
13:45
Dr. Murat Terzi
İndüksiyon Tedavisi
Dr. Cavit Boz
13:2014:30

Öğle Yemeği
UYDU SEMPOZYUMU

2022 Klinik Verileri ile Aubagio
14:30Dr. Cavit Boz
15:40
Sık Sorulan Sorular ile Aubagio
Dr. Meral Seferoğlu
15:4016:10

Poster Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Esra Gürsoy, Dr. Bilgin Öztürk, Dr. Sibel Güler
MS'DE RADYOLOJİK AYIRICI TANI
Oturum Başkanı: Ayşe Nur Yüceyar

16:1017:20 Olgu Tartışması
Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
Dr. Suzan Şaylısoy
19:0020:00

Akşam Yemeği
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11 Eylül 2022, Pazar
Salon A
NÖROSARKOİDOZ
Oturum Başkanı: Dr. Cengiz Korkmaz
09:00- Sarkoidoz
10:20 Dr. Mehmet Soy
Nörosarkoidoz
Dr. Serhan Sevim
NÖROBEHÇET
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Soy
10:30- Behçet
11:50 Dr. Emire Seyahi
NöroBehçet
Dr. Uğur Uygunoğlu
NÖROSJÖGREN
Oturum Başkanı: Cengiz Korkmaz
12:30- Sjögren
13:20 Dr. Döndü Üsküdar Cansu
Nörosjögren
Dr. Belgin Koçer
KAPANIŞ KONFERANSI
13:3014:10 MS ve TCD
Dr. Nevzat Uzuner
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KONUŞMA METİNLERİ
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İNTRAVENÖZ İMMÜNGLUBULİN KULLANIMI
Doç. Dr. Neslihan Andıç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
İntravenöz İmmünglobulin (IVIg), binlerce donör plazmasının havuzlanmasından elde edilir. En az 1000 donör
plazması kullanılmalıdır. Önce plazmalardan fraksinasyon ile Ig kısmı ayrılır ardından saflaştırma ile IgG harici Ig’ler
uzaklaştırılır. Değişik metodlar ile kanla bulaşan patojenler inaktive edilirler. Filtrasyon yolu ile prionlarından ayrılan
son ürün yüksek oranda saflaştırılmış IgG içerir. İnsan vücudundakine benzer şeklide IgG 1,2,3 ve 4 fraksiyonları
bulunur. Stabilizatör olarak sukroz, glukoz, maltoz, glisin ve pirolin içerebilir. Bir miktar Na ve albumin de bulunur.
IVIg, immün yetmezlik (hipogamaglobulinemiler, kronik immün yetmezlik sendromları) durumlarında replasman
amacıyla, alloimmünizasyonun önlenmesi (Anti-D immünglobulin) ve inflamatuvar ve otoimmün süreçlerin
baskılanması için kullanılmaktadır. Bu metinde temel olarak son kullanım alanından bahsedilecektir.
İnflamatuvar ve otoimmün süreçlerin baskılanmasında IVIg etki mekanizmaları:
• Dalak ve karaciğerdeki fagositoz yapan makrofajların Fc reseptörlerinin blokajı
• Dendiritik hücre başkalaşma ve olgunlaşmasının baskılanması
• Periferik kanda proinflamatuvar monositlerin azaltılması yolu ile sitokin üretiminin azaltılması
• IVIg’deki spesifik antikorlar ile sitokinlerin nötralizasyonu
• Vasküler endotele bağlanan lökosit adezyon moleküllerinin blokajı
• Fas-ligand ilişkili apopitozun anti-Fas antikorları ile önlenmesi
• Dolaşan oto-antikorlara bağlanan anti-idyotipik antikorların otoantikor klirensini artırması
• Anti-idyotipik antikorların B hücre immünglobulin reseptörlerine bağlanarak antikor üretimini azaltması
• İmmün kompleks depositlerinin klirensi
• Kompleman komponentlerinin hedef dokulara bağlanmasının önlenmesi
• T-regülatuvar hücrelerin aktivasyonu
• Patojenik Ig’lerin klirensinin artırılması
Bu mekanizmaların bir ya da birkaç tanesi nörolojik ve romatolojik hastalıklarda rol oynayabilir. Tablo1’de IVIg
klinikte kullanım alanlarına örnekler mevcuttur.
Tablo1: IVIg romatoloji ve nöroloji klinik pratiğinde kullanım alanları
Kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropati
Multifokal motor nöropati
Guillain Barre sendromu
Miyastenia Gravis
Kawasaki Hastalığı
Dermatomiyozitler
AFAS
ANCA ilişkili vaskülit
İdyopatik inflamatuvar miyopatiler
SLE (Kalp, nöropsikiyatrik tutulum)
IVIg kullanımı öncesi hastanın bazal hemogram, biyokimya parametrelerini görmek gerekir. IVIg yan etkilerinin takip
edilebilmesi için bu gereklidir. IgA düzeyi ölçümünün tüm hastalara yapılması önerilmemektedir. IVIg ile aktarılan
pasif antikorlar EBV, CMV, HBV serolojik testlerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilirler. Direkt antiglobulin testi
IVIg alan hastalarda pozitifleşebilir. Sedimantasyon IVIG kullanımı sonrası 6 kata kadar artar. IVIg, IgG düzeyinde
ve protein elektroforezde gama bandında artışa yol açacaktır. Bu testlerin tanısal değerinin azalmaması için IVIg
kullanımı öncesi alınması gerekir.
IVIg ler, alerjik reaksiyonlara yol açabilirler. Ancak çoğu hasta bir premedikasyona gerek duymadan bu tedaviyi
almaktadır. Reaksiyonların şiddetine göre parasetamol, antihistaminik, steroid premedikasyon olarak tedaviye
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eklenebilir. Reaksiyonların çoğu yavaş infüzyonla önlenebilir. Bazen bir preparata karşı görülen allerji diğer bir
preparat ile görülmeyebilir. IV kullanımda görülen infüzyon ilişkili yan etkilerin çoğu subkutan kullanım ile önlenebilir.
Nöromüsküler hastalıklarda yapılan çalışmalarda; baş ağrısı %16.6, ateş %6.6, hipertansiyon %4.6, üşüme –
titreme %3.3, bulantı %3.2 oranında görülmüştür.
IVIg kullanımı ile aseptik menejit ve migren ağrılarının tetiklenmesi bildirilmiştir. 2 gr/kg gibi yüksek dozlarda
kullanımında hastalarda cilt reaksiyonları da görülebilir.
O grup dışı hastalarda üründeki anti A ve anti B titresine bağlı olarak hemolitik reaksiyonlar izlenebilir. IVIg
ürünlerinde 1/64 titrenin altında anti A ve anti B titresi olması gerekir. Bu nedenle bu yan etki nadiren ve genelde
yüksek dozda alan hastalarda görülür. IvIg ile geçici lökopeni ve nötropeni görülebilir.
Diyabetik hastalarda maltoz ve glukoz içeren preparatlar verilmemelidir. Sükroz içeren IVIg ile osmotik renal hasar
bildirilmiştir. Sükroz içermeyen IVIG kullanımında da hastada böbrek yetmezliğine meyil, nefrotoksik başka ilaçların
kullanımı söz konusu ise IVIg tedavisi öncesi yeterli hidrasyon verilmesi çok önemlidir. Hipervolemik hastalarda
düşük Na ve albumin içerikli IVIG’ler tercih edilmelidir.
IgA’nin tam eksikliğinde IgA’ya karşı IgE karakterinde antikorlar gelişip IVIg kullanımı sonrası anaflaktik
reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle IgA seviyesi ölçülemeyecek kadar düşük otoimmün hastalığı olan hastalarda
Ig A seviyesi çok düşük preparat kullanımı önerilir. Bu yan etki oldukça nadirdir.
IVIG ile trombotik komplikasyonlar da görülebilir. Bu yan etki preparatın osmolaritesi ve içeriğindeki aktive FXI
miktarı ile ilgilidir. Bu yan etkinin önlenmesi için yeterli hidrasyon verilmesi önemlidir.
IVIG dozu inflamatuvar ve otoimmün hastalıklar için genelde toplam 1-2 gr/kg’dır. Tek günde verilebileceği gibi
günlere bölünerek de verilebilir. İnfüzyon hızının preparat için önerilen hızda başlanıp 20-30 dk aralıklar ile önerilen
şeklide artırılması gerekir. Morbid obez hastalarda ayarlanmış vücut ağırlığına göre başlanıp klinik gidişe göre
artırılması uygun olur.
IVIG tedavisi altında aşı uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. IVIg içindeki antikorlar
aşıdaki antijenler ile etkileşip aşının etkinliğini azaltabilir. Bu özellikle canlı virüs aşıları için sorun oluşturur. İnfluenza
aşıları için antijenik yapı seneden seneye değiştiği için antikor ile nötralize olma ihtimali düşüktür. COVID aşıları
için kesin veri olmamakla beraber IVIG kullanımı ile araya süre koymakta fayda olabilir.
Sonuç olarak bazı otoimmün ve inflamatuvar hastalıklarda IVIg tedavisi yönetilebilir yan etkileri ile uygun bir
seçenek olarak görülmektedir.

Kaynaklar
1. Guo, Y., et al. (2018). Adverse Effects of Immunoglobulin Therapy. Front Immunol 9: 1299.
2. Lunemann, J. D., et al. (2015). Intravenous immunoglobulin in neurology--mode of action and clinical
efficacy. Nat Rev Neurol 11: 80.
3. Gelfand EW., et al. (2012). Intravenous immuneglobulin in autoimmune and inflamatory diseases. N Engl
J Med 367 :2015.
4. Ballow M. (2014). Mechanisms of immune regulation by IVIG. Curr Opin Allergy Clin Immunol 14 :509.
5. Norris PAA., et al. (2020). New insights into IVIG mechanisms and alternatives in autoimmune and
inflamatory diesases. Curr Opin Hematol 27 :392.
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OLGU SUNUMU
Prof. Dr. Dürdane AKSOY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
:
20 yaşında kadın hasta (Üniversite öğrencisi, sağ elli, bekar), Mayıs 2021 tarihinde her iki bacağında ve
sağ kolunda uyuşma, bacaklarda güçsüzlük şikayeti ile kliniğimize baş vurdu. Kliniğimize baş vurusundan dört gün
önce bacakları uyuşmaya başlamış, daha sonra bacaklarında da güçsüzlüğü olmuş. Kliniğimize baş vurduğu gün
sağ kolu da uyuşmaya başlamıştı. Özgeçmişi FMF taşıyıcısı, 2 ay önce pilonidal sinus ameliyatı geçirmiş. 3 ay
önce geçirilen covid-19 inf. vardı ve yılda 1 veya 2 kez oral aftlarının olduğunu ifade etti. Soygeçmişinde; Erkek
kardeş Ailevi akdeniz ateşi mevcuttu, teyzesinde Ankilozan Spondilit tanısı vardı.
Nörolojik Muayenede; Bilinç açık, koopere oryante, DIR/IIR: +/+ Diğer kranialler intakt Motor M: her iki üst
ekstremite kuvveti -5/5, el sıkma bilateral zayıf, her iki alt ekstremıte kuvvet: -5/5 idi. Duyu Muayenesinde Sağ
hemihipoestezi, Vibrasyon duyusu, sağ alt ekstremitede alınamadı solda 10 sn; Üst ekstremitede sağda alınamadı
solda 17sn idi. DTR: üstte ve altta bilateral normoaktif, Plantar tanıtlar b ilateral lakayt, Ense sertliği: yok, MIB (-)
idi.
Dış Merkez Kranial ve Spinal MR Görüntülemelerinde: Beyinde sağ oksipitalde ve servikal ve torakal spinal kordda
hiperintens lezyonlar gözlendi. T1 hizasındaki lezyon kontrast tutmakta idi. Hastanın tetkik ve tedavisi kliniğimize
yatırılarak başlandı. Bilateral VEP tetkiki normaldi, Paterji testi ise negatif gelmişti. Göz muayenesinde; Optik disk
normal, görme bilateral tam, üveit ilişkili bulgu saptanmadı, RNFL: Bilateral normaldi.
Yapılan laboratuar tetkiklerinde: Tam biyokimya, hemogram: Normal, Sedim:19, CRP: 2, Serum ACE
Düzeyi normaldi. Vit B12, Folat: Normal, sT3, T4, TSH, anti-TPO: Özellik yoktu. Vaskülit Paneli: ANA, Anti-ds DNA,
ss-A, ss-B, p-ANCA, Lupus antikoagülanı, antikardiolipin Ac) negatifti.
Borrelia IgM (+); Konfirmasyon testi (+) geldi. Brusella ve Tbc paneli ise negatifti. Yapılan Lomber
ponksiyon sonrasında BOS' da direkt bakıda 8 Lökosit, 20 eritrosit mevcuttu, BOS Proteini normal, Kültürde üreme
yoktu, BOS glikozu normal, ARB (-) idi. BOS OKB (-), BOS IG-G indexi: 0,63; Serum Anti-MOG, NMO Ig-G negatif
olarak tespit eildi. Kanda Borrelia IG-M ise (+) olarak saptandı.
Hastada tekrarlanan Borrelia Ig-M konfirmasyon testinin pozitif çıkması üzerine Enfeksiyon hastalıkları
kliniği tarafında antibiyotik tedavisi başlandı. Kliniğimizce Yedi gün süreyle verilen pulse steroid tedavisi oral metilprednizolon şeklinde devam edildi, tedricen kesilmesi planlandı. Tedaviden faydalanan hastanın üst ve alt
ekdtremitedeki kuvvet kaybı düzeldi. Enfeksiyon hastalıklarının başladığı tedavisi devam eden hasta klinik ve
radyolojil olarak takibe alındı.
Hasta Eylül 2021' de bacaklarındaki uyuşmanın tekrar başlaması ve yürümekte zorlanma şikayeti ile tekrar
polikliniğimize başvurdu,iki gün önce ayakları uyuşmuş, sonrasında uyuşukluk bacaklarına ve beline kadar
yükselmişti. Nörolojik muayenede Bilinç açık, koopere oryante, DIR/IIR: +/+ , diğer kranialler intakt idi. Motor M: her
iki üst ekstremite kuvveti tam, her iki alt ekstremitede kuvvet: -5/5, Duyu M: Yüzü içine almayan sağ hemihipoestezi
tarifliyordu, Vibrasyon duyusu her iki alt ekstremite distallerinde sağda daha belirgin olmak üzere azalmıştı. DTR:
üstte bilateral normoaktif, altta bilateral canlı; Plantar tanıtlar: Bilateral lakayttı. Ense sertliği: Yok, MIB (-) idi. Tetkik
ve tedavi amacıyla kliniğimize tekrar yatırılan hastanın tüm tetkikleri tekrarlandı: Hemogram, tam biyoimya, TFT,
Sedimantasyon, CRP normaldi. Tekrarlanan tüm vaskülit markerları, ve tekrarlanan Anti-MOG ve NMO-Ig G negatif
olarak geldi. Ancak hasta tekrar lomber ponksiyon yapılmasına izin vermedi.
Kranial ve Spinal MR bulguları (Eylül 2021): Sol oksipitalde gliotik odak, spinal MR da T7-8 hizasında
hierintesn yeni lezyon saptandı, yedi günlük pulse sterod tedavisi başlandı. Steroid tedavisi sonrası her iki alt
ekstremite kuvveti tama yakın düzeldi. Hasta klinik ve radyolojik olarak MS için zamanda ve mekanda yayılım
kriterlerini karşıladığı için İFN beta 1-a (SC haftada 3 gün) başlandı.
İnterferon tedavisinin dördüncü haftasında hasta karın ağrısı bulantı kusma ile kliniğimize baş vurdu. KC
enzimleri 5 kata yakın yükseldiği tetkiklerinde gözlendi. IFN tedavisi kesildi ve enzim takibine başlandı. Dört hafta
sonra hasta sağ alt ekstemitesi ön yüzde allerji benzeri büyükçe bir şey çıktığını söyleyip lezyonun fotoğrafını
yolladı. Lezyonun E. Nodozum? olabileceği düşünülerek okuduğu şehirde Romatoloji kliniğine yönlendirildi
Romatoloji muayene ve tetkikleri sonrasında; lezyonun eritema nodozum olduğu, Oral (?) ve Genital aft
öyküsünün varlığı ve HLA-B51 (+) çıkması üzerine Romatoloji kliniğinde hastaya Azatiopurin 2x1 başlandı. Ek
olarak Colchicine 2x1, ve deltacortril 1x10mg almaya devam ediyordu
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Haziran 2022' de kontrol için kliniğimize baş vurdu. herhangi bir şikayeti yoktu ve ilaçlarını düzenli olarak
kullanmakta idi. Kontrol kraniyal ve spinal MR görüntülemelerinde herhangi bir yeni lezyon gelişmediği ve var
olanların da tama yakın gerilediği gözlendi. Nörolojik muayenesinde Alt ekstremitelerde DTR hafif canlılığı dışında
özellik saptanmadı.
Hastanın mevcut tedavileri ile izlemesine ve sık kontrollerle takip edilmesine karar verildi. Hastamızın
Nöroloji ve Romatoloji klinikleri tarafından takipleri devam etmektedir
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RİTUKSİMAB TEDAVİSİ ALTINDA PROGRESİF SEYİRLİ SİSTEMİK LUPUS
ERİTAMATOZİS VE NÖROMYELİTİS OPTİCA HASTALIK BİRLİKTELİĞİ
Dr.Öğr.Üyesi Nuray Bilge
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum
Giriş: Nöromiyelitis Optica spektrum hastalığı (NMOSD), özellikle optik sinir ve omuriliği tutan merkezi sinir
sisteminin (CNS) otoimmün inflamatuar bir hastalığıdır. NMOSD' nin patogenezinde öncü rol B-hücresi
immünopatolojik mekanizmalarına dayanır ve çoğu hastada kan serumunda aquaporin-4'e (AQP4-IgG) karşı IgG
antikorları saptanır. NMOSD'nin, sistemik lupus eritematozus (SLE), Sjögren sendromu, miyastenia gravis,
sarkoidoz, vb. otoimmün ve inflamatuar hastalıklarla (nörolojik belirtileri olanlar da dahil olmak üzere) sık bir arada
bulunduğu bildirilmektedir. Komorbid bir hastalığın varlığı NMOSD'de tedavi yaklaşımlarını etkileyebilir. NMOSD ve
SLE'nin birlikteliği, komorbiditenin tartışılan varyantlarından biridir. NMOSD hastalarda bildirilen SLE insidansı
%3.19'dur. Literatürde veriler klinik vaka tanımlamaları şeklinde sunulmaktadır. Burada aynı anda SLE ve AQP4IgG pozitif NMOSD tanısı alan ve 1 yıllık takipte rituksimab tedavisi altında progresyon görülen olgumuzu
sunacağız.
Olgu sunumu: 40 yaşında kadın hasta, 1 haftadır enseden başın tümüne yayılan başağrısı olmuş ve sol gözde
önce puslu görme sonrasında tama yakın görme kaybı gelişmiş. Başka bir merkezde göz arkasında ödem olduğu
söylenerek nöroloji polkliniğne gönderilen hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla kliniğimize yatırıldı. Hasta göz
muayenesinde VO: sağ; 10/10, sol; 15cmps, solda RAPD+, sol optik disk sınırları silik OCT doğaldı, ek olarak
nörolojik muayenesi her dört ektremitede DTR canlılığı dışında normaldi. Hastanın rutin kan tetkikleri, vaskülit
marker ve otoimmün antikorları, beyin ve spinal MRG’leri istendi. Aguaporin-4 ve anti MOG antikor için kan
örnekleri alındı. 7 gün yüksek doz pulse steroid tedavisi (1000mg/gün metilprednizolon) tedavisi sonrası görme
keskinliğinde (1,5mps) belirgin düzelme olmaması üzerine 5 gün plazmaferez yapıldı. Hastanın beyin MRG sinde
birkaç adet nonspesifik hiperintens lezyon ve servikal MRG’ sinde kontrast tutulumu olmayan hiperintens myelit ile
uyumlu görünümü mevcuttu. Plasmaferez sonrası sol göz görme keskinliği 8/10 yükseldi. ANA(+++ 1/100), ENA,
Anti ds-DNA IgM (88U/ml(0-25) SS-A (190,2 u/ml(0-25, pANCA pozitifliği vardı. C3 düzeyi normalin alt sınırında
0,9g/L (normal range 0,9-1,8 g/L), C4 düzeyi normaldi. Schirmer testi sağ: 20 mm sol: 18 mm ile normaldi, tükrük
bezi biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu Sjögren ile uyumlu değildi. Romatoloji tarafından değerlendirildi, SLE
düşünüldü. 1mg/kg oral steroid, azatiopürin 50 mg 2*1, ve hidsroksiklorakin 200 mg 2*1 tedavileri başlanarak kan
tetkik sonuçları ile poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Takiplerinde anti Aquaporin-4 antikoru pozitif, Anti
MOG antikoru negatif geldi. Hastanın önceki tedavilerine ek olarak 2 hafta ara ile 1000mg İV rituksimab tedavisi
başlandı. Takiplerinde steroid 3 ay içinde azaltılarak kesildi. Hastanın 1 yıl sonra sonra 3. doz rituksimab dozundan
1 hafta öncesinde sol kol ve bacakta uyuşma güçsüzlük ve sağ gözde puslu görme şikayeti olması üzerine yatırıldı.
3 aydır azatiopurin ve hidroksiklorakin kullanmadığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde şuur açık oryante koopere,
yüzü içermeyen sol hemihiperestezi, sol üst ve bilateral alt ekstremitelerde 4/5 motor kuvveti, bilateral babinski
pozitifliği mevcuttu. Sağ göz görme keskinliği 5/10, sol göz 9/10 (sekel), fundus normal OCT normaldi. VEP: sağ
göz P100 latansında uzama mevcuttu. Beyin MRG’de öncekine göre anlamli farklılık yoktu, spinal MRG’lerinde
servikalden torakale uzanan ve kontrast tutulumunun olduğu uzun segment tranvers miyelitle uyumlu görünümü
mevcuttu (şekil 1). Birkaç ay önce her iki kalça başında ağrı olması üzerine başka bir merkezde çekilen kalça MRG
de bilateral femur başı aseptik nekroz geliştiği öğrenildi. Kan tetkiklerinde ANA(++++, 1/100) , Anti ds-DNA IgM
57,3 U/ml (0-25), anti SSA(>200 U/ml) yüksek, anti SS-B (2,5 U/ml), pANCA, C19 ,CD20 düzeyleri normaldi.
Hastaya 5 gün plazmaferez tedavisi yapıldı. Plasmaferez tedavi sonrası görme keskinliği düzelen hastanın
kuvvetsizliğinde minimal düzelme oldu. Ritüksimab tedavisi 3.dozu 1000mg/gün uygulandı. Sol elde tonik spasmları
olan hastaya karbamazepin 200 mg 2*1 eklendi. Hastaya tekrar atağı olması durumunda siklofosfamıd tedavisi
planlandı.
Sonuç: SLE' li bir hastada transvers miyelit (özellikle uzun segment veya tekrarlayan miyelit şeklinde) veya optik
nörit oluşumu, ilişkili NMOSD' nin olası varlığı konusunda bizim için uyarıcı olmalıdır. SLE ve NMOSD birliktelik
saptanan olgular, progresyon açısından daha yakın takip edilmeli, tedavi planı tekrar gözden geçirilmelidir. Bu
komorbiditeleri tanımak, uygun yönetim ve zamanla nörolojik ve sistemik sakatlığı önlemek için önemlidir.
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Şekil 2. Beyin MRG sağ parietalde nonspesifik milimetrik hiperintens görünüm ve spinal MRG görüntülerinde
torakalide içeren kontrast tutulumunun olduğu uzun segment transvers miyelit ile uyumlu görünüm.
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Multipl Sklerozda Basamaklı Tedavi
Prof. Dr. Murat TERZİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD.
Multipl skleroz (MS), genellikle genç erişkin yaşlarda başlayan, yineleyen nörolojik fonksiyon bozukluklarıyla
seyreden, santral sinir sisteminin (SSS) inflamatuvar, demyelinizan ve/veya nörodejeneratif bir hastalığıdır. MS’de
iyi prognoz göstergeleri olarak kadın cinsiyet, erken klinik başlangıç, başlangıçtan sonraki ilk beş sene içinde
özürlülükte hafif artış görülmesi sayılabilir. Kötü prognoz göstergeleri olarak ise; erkek cinsiyet, geç klinik başlangıç,
atakların sık olması, ilk iki atak arasında geçen zamanın kısa olması, ilk ataktan sonra sekel kalması,
polisemptomatik başlangıçlı olması, özürlülükte hızlı artış ve serebellar, otonom etkilenimin olması, beyin ve spinal
MRG’de lezyon yükünün fazla olması, BOS veya kanda nörofilamen hafif zincir düzeyinin yüksek olması, oligoklonal
band pozitifliği sayılabilir.
MS tedavisi; atak tedavisi, semptomatik tedavi ve koruyucu tedavi olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Atak tedavisinde amaç, iyileşmenin hızlandırılması ve muhtemel sekelin en aza indirgenmesinin sağlanmasıdır.
Bu tedavide başlıca kullanılan ilaç kortizondur. İntravenöz Metilprednizolon (IVMP) MS ataklarında ilk tercih edilen
tedavidir. Yaygın uygulamada tedavi süresi 3-10 gün arasında değişmektedir. Tedavi süresine hastanın
şikayetlerine, nörolojik muayene bulgularına ve ilgili kliniğin görüşüne göre karar verilmektedir. Polisemptomatik
tutulumu olan, klinik ve radyolojik etkilenimi fazla olan hastalarda steroid yanıtı iyi olmayabilir. Böyle durumlarda
daha uzun süreli ve daha yüksek doz steroid tedavisi uygulanabilir. Steroid tedavisine yanıt alınamayan hastalarda
plazmaferez tercih edilebilir.
MS kronik bir hastalık olup tedavisinde immünmodülatör ve gerekli olduğu dönemlerde immunsüpresan tedaviler
kullanılabilmektedir. Koruyucu tedavi uygulamalarında temel amaç atakları, özürlülüğü ve yeni MRG lezyonlarının
oluşumunu engellemektir. Bu nedenle hastalığın seyrini yavaşlatan ve ataklar arası süreyi artıran tedaviler
uygulanmaktadır. Enjeksiyon (İnteferon beta 1a ve 1b, glatiramer asetat), oral (Teriflunamid, dimetilfumarat,
fingolimod, cladribin) veya intravenöz (Natalizumab, Ocrelizumab, alemtuzumab) yoldan uygulanan tedaviler
hastaların klinik özeliklerine göre tercih edilmektedir. Her hasta bireysel olarak düşünülmeli ve tedavisi
planlanmalıdır. Her hastada tedaviden elde edilen yanıt birbirinden farklıdır. O nedenle hastalarda klinik özeliklere
göre tercih edilen tedavi seçeneği tedavi sürecince hem etkinlik hem de güvenilirlik açısından takip edilmekte ve
gerekli olduğu durumlarda tedaviler arasında birbirine geçiş yapılmaktadır. MS hastalarında tedavinin erken
başlamasının özürlülük gelişimini geciktirdiği bilinmektedir. Hastaların klinik ve demografik bulgularına göre tedavi
şekli ve etkeni düzenlenmelidir. İlaçların etkinliği, güvenilirliği, yan etkileri ve kullanım şekilleri hastaların klinik
durumuna göre değerlendirilir ve tedavi başlanması ve geçişleri düzenlenir. Son 10 yılda geliştirilen ve kullanıma
giren etkin tedavi seçenekleri ile ilaç çeşitliliği artmıştır. Bu çeşitlilik içerisinde hastalık aktivitesi klinik ve radyolojik
olarak ayrı ayrı değerlendirilerek bireysel tedavi belirlenmektedir. Klinik olarak sık atak, şiddetli atak, atak sonrası
düzelmenin tam olmaması, tedaviye rağmen sık atakların devam etmesi ve fiziksel, kognitif özürlülüğün erken
dönemde hızlı gelişmesi; radyolojik olarak ise; T2 lezyon yükünün fazla olması, kontrast tutan multipl lezyonların
varlığı, tedaviye rağmen yeni ve kontrast tutan lezyonların olması durumunda daha etkin tedavilere erken dönemde
yer verilmelidir. Böyle kötü prognostik özelliklerin varlığında klinik deneyimden de yararlanarak daha etkin ilaçlardan
biri tercih edilebilir. Hastada JC virüs pozitifliği ve indeks değerinin yüksekliği, VZV antikor pozitifliği, diabet,
romatizmal hastalık veya hipertansiyon gibi komorbid durumların varlığı, hastaların klinik ve demografik özellikleri,
enjeksiyon fobisi, gebelik düşüncesi, aşılanma durumu, tedavi uyumu, daha önce kullanılan immünmodülatör
tedavilere alınan yanıt kullanılacak ilacın belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Başlanacak tedavide etkinlikten
beklentiler yanında güvenlik açısından takip de oldukça önemlidir. Kullanılacak ilacın ne olduğuna bağlı olarak
periyodik olarak renal ve karaciğer fonksiyon testleri, kan sayımı, tiroid fonksiyon testleri, enfeksiyon riski, radyolojik
takip planlanmalıdır. Gebelik düşünen hastalarda belirli arınma dönemi veya tedavi
MS tedavisinde klinik çalışma ve gerçek yaşam verileri sayesinde bir tedavi algoritması tedavi yönetiminde yerini
almıştır. Hastaların prognostik özelliklerine göre basamaklı veya indüksiyon tedavisi şeklinde uygulamalar
yapılmaktadır. Her hastanın tedavisi kendi özelinde değerlendirilmeli ve o hastaya yönelik bireysel tedavi
planlanmalıdır. Gelecek yıllarda prognostik özelliklerin içinde yer aldığı makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki
çalışmalar ile hastalarda bireysel tedavinin belirlenmesinde ilgili klinisyene destek olabilecek prognostik
modellerden yararlanılabileceği düşünülebilir. Tüm bu gelişmeler, klinik çalışmalar, gerçek yaşam verileri ve ilgili
kliniğin deneyimleri ile hastalarda prognostik özellikler dikkate alınarak en uygun tedaviye yer verilmeli ve
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uygulanacak tedavinin etkinlik ve güvenlik açısından takibi periyodik olarak yapılmalıdır. Bu sayede MS
tedavisinden elde edilen başarı oranı artacaktır.
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SARKOİDOZ
Prof.Dr. Mehmet SOY
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji BD.
ÖZET
Sarkoidoz, akciğerin en sık tutulan bölge olduğu ancak, deri, kas- iskelet, göz, beyin, kalp, gibi başka birçok sistemi
de tutabilen, kazeifiye olmayan epiteloid hücreli granülomların gelişimi ile karakterize multisistem bir hastalıktır.
Dünya çapında bir dağılıma sahiptir. Daha çok Kuzey Avrupa ve Afrika kökenli Amerikalı bireylerde görülmektedir.
Çeşitli yıllarda çeşitli ülke-bölgelerde yapılmış çalışmalardaki sıklığına baktığımızda en sık Afrikan-Amerikalılar
arasında rastlanmaktadır. İnsidansı bu grupta yıllık 100.000 de 80 e kadar yeni olgu bildirilirken bu oran Avrupalı
Amerikalılarda 5-10; Kuzey Avrupalılarda 15-15, Güney Avrupa’da 1-5, Japonya’da 1-2 olarak bildirilmiştir.
Ülkemizde yıllık insidansı yüz binde 4 olarak bildirilmiştir.
Genel olarak kadınlarda 2-3 kat daha sık bildirilir ve başlangıç yaşı en sık 3-4 dekadlarda olmaktadır. Ayrıca
erkeklerde genelde 5-10 yıl daha erken başlamaktadır. Ailesel sıklığı genelde %5 civarındadır, Afrika kökenli
Amerikalılarda %17 ye kadar olabildiği bildirilmiştir. Ülkemizde bu oran %1 olarak bildirilmiştir. ACCESS
çalışmasında kardeşler arasında 5 kat kadar artış bildirilirken, İkiz çalışmalarında monozigotlar arasında 80 kat,
dizigot ikizlerde 7 kat artmış sıklık artışı bulunmuştur.
Etyolojisinde genetik yatkınlığın yanısıra itfaiyecilik, silica tozlarına maruziyet gibi mesleki ve çevresel maruziyet,
mikoakteriler, Propionibacterium acnes, otoimmünite gibi faktörler suçlanmıştır.
Multisistemik bir hastalık olup en sık toraks içi yapılar olan akciğerler ve lenf nodlarını tutar. Ayrıca deri, eklem,
kalp, beyin ve böbreklerinde etkilendiği ve bazen kalp ve nörolojik tutulum gibi ekstratorasik tutulumun esas
prognostik belirleyici olduğu bilinmektedir. Scadding tarafından geliştirilen evreleme sistemi öncelikle akciğerintartorasik lenf nodu tutulumuna dayalı olduğundan ekstratorasik tutulumlar açısından MR, PET gibi incelemeler
daha yararlı olabilir.
Eritema nodozumun tipik bilateral hiler lenfadenopati ile birlikteliği ile karakterize edilen Löfgren Sendromu, özellikle
Kuzey Avrupa'da ve kadınlarda daha sık görülür. Eritema nodozum olmaksızın bilateral periferik ayak bileği
tutulumu erkeklerde eşdeğerdir. Heerfordt Sendromu, üveit, bilateral parotis, ateş ve yüz felci ile ilişkilidir ve Löfgren
Sendromu ile birlikte sarkoidozun patognomonik belirtilerini oluştururlar.
Deri bulguları ile başlaması tanıyı kolaylaştırırken en sık tutulum alanı olan göğüs hastalıkları semptomları ile
başlaması durumunda tanıda gecikmeler olabilmektedir. Romatoloji kliniklerinde eklemler özellikle de ayak
bileklerinde ağrı şişme olması ve beraberinde eritema nodozum varlığı tanıyı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca eritema
nodozum ve diğer deri lezyonlarının etiyolojik ayrımı, üveit, nörolojik lezyonları ve kardiyak bulguların olası
nedenleri için de romatoloji kliniklerine hastalar yönlendirilebilir.
Sarkoidoz tanısı “1) Uyumlu klinik ve radyolojik özellikler; 2) Kazeifiye olmayan granülomun histopatolojik gösterimi;
3) Benzer bir histopatolojik veya klinik tablo oluşturabilen diğer hastalıkların dışlanması” esasına dayanır. Doku
biyopsisi almak önemli ancak tipik klinik ve radyolojik bulguların olduğu: Löfgren Sendrom ve Heerford sendromu
ve Galyum-67 radyonüklid taramasında Panda İşareti ( Parotis ve Lakrimal bez tutulumu) ve Lamda İşareti (bilateral
hiler ve sağ paratrakeal lenf nodu tutulumu) varlığında tanı amaçlı biyopsi alınması zorunlu değildir.
Tedavi ve takibinde multisipliner yaklaşım şarttır. İlaç olarak ilk tercih kortikosteroidlerdir ancak dirençli olgulara
metotreksat, azatioprin ve seçilmiş olgulara TNF alfa blokeri gibi ilaçlar da verilebilir.
Prognozu akciğerler için Scadding evrelemesine göre 3-4 de olanlar için kötü, ayrıca kalp ve beyin tutulumu varlığı
da prognozu etkilemektedir.
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BEHÇET SENDROMU
Prof.Dr. Emire Seyahi
İ.Ü.-C, Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Özet:
Behçet sendromu (BS) etyolojisi belli olmayan inflamatuar karakterde bir hastalıktır. Kompleks genetik yapısı hem
otoinflamatuar hastalıklarla, hem de spondiloartritlerle benzerlikler göstermektedir. Orta Doğu ve Akdenizi
çevreleyen coğrafyada ve ayrıca Uzak Doğu ülkelerinden Kore ve Japonya’da sık gözükür. 420/100.000 prevalansı
ile dünya üzerinde en sık olduğu yer Türkiye’dir. HLA- B51 (MHC sınıf I aleli) taşıyan toplumlarda sık görülmektedir.
HLA-B51 ayrıca genetik yatkınlığı gösteren en kuvvetli faktördür. Türk toplumunda görülme sıklığı aşağı yukarı
%25’tir ve dünyada en sık ülkemizde görülmesini açıklamaya yardımcı olabilir. Tüm genom ilişki çalışmalarında
HLA-B*51 taşıyan hastalarda sağlık kontrollere göre ERAP1 geni ile kuvvetli bir ilişkinin varlığı gösterilmiştir.
Hastalık seyri ataklar ve remisyonlar ile karakterizedir. Başlangıç yıllarında ataklar daha sık ve ağır görülürken,yıllar
geçtike hastalık şiddeti hafifler. Hastalık genellikle 3. dekadda ortaya çıkar. Erkekler ve kadınlar hemen hemen eşit
oranda etkilenirler fakat erkeklerde hastalık daha ağır seyreder. Tekrarlayan deri-mukoza yaraları ile ciddi görme
kaybı yapabilen üveit hastalığın en sık görülen klinik bulgularıdır. Bunların dışında artralji, veya artrit, Crohn benzeri
barsak tutulumu ve özellikle beyin sapında tutulum yapabilir. Her türlü tipte ve boyda damar tutulabilir ancak venleri
özellikle daha sık tutulur. Sık nüksetmesi, artmış ve trombotik eğilim en önemli özelliğidir. Tanı Uluslararası
Çalışma grubu Kriterlerine dayanılarak konur. Buna göre tekrarlayan oral afta ek olarak, genital ülser, papülopüstüler lezyon veya eritema nodozum olmak üzere deri bulgusu, üveit ve Paterji testi pozitifliği bulgularından
ikisinin olması tanı için yeterlidir. BS için karakteristik bir laboratuar testi veya patolojik bulgu yoktur. Akut faz
değerleri ve hemogram ataklar sırasında artmayabilir. Hastalık genç erkeklerde ve özellikle damar ve nörolojik
tutulumu olanlarda normal popülasyona oranla 10 kat daha fazla ölümcül seyretmektedir. Kadınlarda ölümcüllük
normal popülasyon ile karşılaştırıldığında artmamıştır. Ölüm nedenlerinin başında arteryel ve parankimal nörolojik
tutulum gelmektedir. Tedavi hastanın yaşına ve organ tutulumunun şiddetine göre yapılmaktadır. Tedavide kolşisin,
azatioprin ve anti-TNF ajanlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ataklarda kısa süreli glukokortikoidlerden
yararlanılmaktadır.

18

Eskişehir Nöroloji Günleri
3. Nöro-Romatoloji Sempozyumu

SJÖGREN SENDROMU
Prof.Dr. Döndü ÜSKÜDAR CANSU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Sjögren sendromu, ekzokrin bezlerin lenfostik infiltrasyonu ile karakterize özellikle ağız ve gözlerde kuruluğa neden
olan sistemik, kronik, otoimmün bir hastalıktır. Hastalık primer olabileceği gibi altta yatan başka otoimmun bir
hastalığa ikincil olarak da gelişebilir.
Epidemiyoloji
Primer Sjögren sendromunun insidansı 3-11/100.000, prevelansı ise %0.01-0.72 arasında değişmektedir. Hastalık
her yaşta görülebilmekle beraber, hastalar en sık 30-50 yaş arasında tanı alırlar. Baskın bir şekilde kadınları etkiler.
Kadın/erkek oranı=10/1’dir.
Patogenez
Sjögren Sendromu gelişiminin altında yatan temel mekanizma, otoantijenler olan Ro/SSA ve La/SSB'ye anormal B
hücresi ve T hücresi yanıtı sonucu ekzokrin bezlerin epitelinin hasarlanmasıdır (otoimmun epitelit).
Hastaların yarısında primer Sjögren sendromu görülür. Sistemik otoimmun hastalıklara (Romatoid artrit, Sistemik
lupus eritematozus gibi), organa spesifik otoimmun hastalıklara veya HCV gibi enfeksiyonlara ikincil olarak
sekonder Sjögren sendromu görülebilir.
Klinik bulgular
Hastalık ekzokrin bezleri veya non-ekzokrin organ veya dokuları tutabilir.
A. Ekzokrin tutulum
Gözyaşı bezini tutarak göz kuruluğu ve korneal ülsere, tükrük bezlerini tutarak ağız kuruluğu, disfaji, diş ve dişeti
hastalıklarına veya parotis şişliğine, bunun dışında nazal kuruluk, vajinal kuruluk ve cilt kuruluğuna neden olabilir.
Göz kuruluğuna yönelik testler
Pratikte göz kuruluğuna yönelik en çok kullanılan test Schirmer testidir. Her iki alt göz kapağına yerleştirilen kurutma
kağıdının 5 dakikada 5 mm’den daha az ıslanması azalmış göz yaşını gösterir. Bunun dışında göz yaşı kırılma
zamanı da göz kuruluğunu saptamaya yönelik diğer bir testtir.
Ağız kuruluğuna yönelik testler
Tükrük miktarının ölçülmesi (siyalometri) veya görüntüleme yöntemlerinden parotis sialografisi (obstrüksiyon
olmadığı kanıtlanır) veya parotis sintigrafisi (gecikmiş uptake, azalmış konsantrasyon) yapılabilir. Minör tükrük bezi
biyopsisi, tanı için pratikte en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Periepitelyal yoğun lenfosit agregasyonu tanı için
önemlidir.
B. Diğer Klinik Bulgular
Cilt: Cilt kuruluğu yanında özellikle cryoglobulinemik vaskülite bağlı purpurik döküntüler görülebilir.
Eklem: Romatoid artrit benzeri simetrik poliartrit beklenir. Erozyon beklenmez.
Akciğer: Bronşiektazi ve intertisyel akciğer hastalığı,
Kardiovasküler hastalıklar: Raynaud fenomeni ve perikardit,
Karaciğer: Primer bilyer siroz ve otoimmun hepatit,
Böbrek: Renal tubuler asidoz ve glomerulonefrit,
Periferik sinir sistemi: Pür sensöriyal polinöropati, mononöritis multipleks,
Santral sinir sistemi: Multipl skleroz (MS) benzeri tutulum, miyelit,
Hematolojik tutulum: Otoimmun hemolitik anemi ve immun trombositopeni görülebilir.
Laboratuvar Bulguları
Hem tanı hem de organ tutulumunu tespit etmek için hematolojik, biyokimyasal testler ve serolojik testler
istenmelidir. Sitopeni açısından tam kan sayımı, akut faz reaktanlarından eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-
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reaktif protein (CRP) istenmelidir. Hastaların bir kısmında ESH artarken CRP normal olabilir. Bu da Sjögren
sendromu tanısı açısından bir ipucu olabilir.
Serolojik Testler (Otoantikorlar): Anti nükleer antikor (ANA) testi hastaların %80’inden fazlasında
pozitiftir ve benekli paternde boyanma görülür. Hastaların yarısından fazlasında romatoid faktör pozitiftir. AntiRo/SSA ve Anti-La/SSB antikorları, Sjögren sendromu tanısı için spesifik otoantikorlardır. Anti-Ro/SSA antikorları,
Ro52 ve Ro60’ı hedefleyen antikorlardır. Hastaların %70’inde Anti-Ro/SSA (+) beklenir. Anti-La/SSB ise hastaların
yalnızca %2.3-7'sinde antiRo/SSA antikorları olmaksızın pozitif saptanır.
Tanı
Tanı, klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgulara dayanmaktadır.
Tanımlanmış çeşitli sınıflandırma kriterleri vardır. 2002 yılında Amerika-Avrupa uzlaşı grubu kriterleri
güncellenmiştir. 2012 yılında Amerika Romatoloji Derneği (ACR) ve 2016 yılında Amerika Romatoloji
Derneği/Avrupa Romatizma Birliği tarafından yeni kriterler tanımlanmıştır. 2016 yılı kriterlerine göre anlamlı tükrük
bezi biyopsisi (3 puan), anti-Ro/SSA pozitifliği (3 puan), oküler boyanma skoru veya Schirmer testi pozitifliği (1
puan) veya tükrük salgı miktarına (1 puan) göre puanlama sonucu 4 puan veya üzeri olmak primer Sjögren
sendromu sınıflama kriteri olarak kabul edilmiştir.
Tedavi
Sjögren sendromunda tedavi, semptom ve organ tutulumlarına göre belirlenmelidir ve tedavi multidisipliner
olmalıdır. Kuruluk semptomları ve organ tutulumlarına göre tedavi bireyselleştirilmelidir. Major organ tutulumlarında
yüksek doz steroid ve immunuspresif ajanlar kullanılmalıdır.
Nörolog gözüyle Sjögren sendromu kimlerde araştırılmalıdır?
▪ Optik nörit, MS, Guillain-Barre Sendromu ve iskemik inme vakalarında ayırıcı tanıda
▪ Mononöritis multipleks dahil bilinmeyen nöropatisi olan hastaları (özellikle kadınları) değerlendirirken
▪ Atipik nörolojik bulguları olan hastalarda (klinik veya radyolojik) primer Sjögren sendromu düşünülmelidir
ve araştırılmalıdır.
Pratik Yaklaşım
Hastalarda Sjögren sendromu tanısı var olup nörolojik semptom gelişebileceği gibi tanısı olmayıp nörolojik
semptomlar sonrası da Sjögren sendromu tanısı konulabilir.
Periferik sinir sistemi veya santral sinir sistemi tutulumu olan (nörolojik semptomu olan) bir hastada
Sjögren sendromu tanısı için neler yapılmalıdır?
• Klinik: Ağız-göz kuruluğu, yorgunluk, eklem ağrısı vs. sorgulanmalıdır
• Laboratuvar: Tam kan sayımı, ESR, CRP, ANA, RF, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, kompleman (C)3, C4,
cryoglobulin istenmelidir.
• Göz kuruluğu semptomları varsa Schirmer testi veya gözyaşı kırılma zamanı istenmelidir.
• Romatoloji konsültasyonu istenmelidir.
Tanılı (Primer) Sjögren sendromlu hastada nörolojik semptomlar varsa ne yapılmalıdır?
• Semptomlara uygun görüntüleme (EMG, MR...)
• C3, C4, cryoglobulin,
• Nöroloji konsültasyonu istenmelidir.
KAYNAKLAR
1. Brito-Zerón P, Baldini C, Bootsma H, Bowman SJ, et al. Sjögren syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2016;
2:16047.
2. Vivino FB. Sjogren's syndrome: Clinical aspects. Clin Immunol. 2017; 182:48-54.
3. Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, Moutsopoulos HM, et al. Classification criteria for Sjögren's syndrome:
a revised version of the European criteria proposed by the American-European Consensus Group. Ann
Rheum Dis. 2002; 61:554-8.
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5. Shiboski CH, Shiboski SC, Seror R, Criswell LA, et al. 2016 American College of Rheumatology/European
League Against Rheumatism Classification Criteria for Primary Sjögren's Syndrome: A Consensus and
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RELAPSING-REMITTING MULTİPL SKLEROZ OLAN HASTALARDA
FONKSİYONEL TCD VERİLERİ
Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
E-posta: nevzatuzuner@gmail.com
Özet:
Multipl skleroz (MS), hastalığın başlangıcında bile inflamasyon, demiyelinizasyon, glial hücre patolojisi ve aksonal
hasar ile karakterize, merkezi sinir sisteminde primer demiyelinizan bir hastalıktır. Bu kısa derlemede, nefes
tutmaya vasküler reaktivite ve görsel reaktiviteye nörovasküler reaktivite açısından transkraniyal Doppler (TCD)
çalışmaları değerlendirildi. Genel olarak, düzenli kan akış hızı kayıtları denekler arasında farklı değildir. İnsan beyni,
işlevselliğini sürdürmek için sürekli oksijene ihtiyaç duyar. Bu nedenle, uygun oksijenasyon seviyelerini sağlamak
için belirli bir mekanizma gereklidir. Bu esas olarak küçük prekapiller serebral arterlerin serebrovasküler direncinin
(CVR) adaptif kontrolü ile sağlanır. Serebral otoregülasyonun amacı, intrakraniyal artan basınç ve/veya
biyokimyasal olarak indüklenen koşullar nedeniyle CVR'yi değiştirerek sabit beyin kan akışını korumaktır. MS
hastalarında yapılan serebral reaktivite çalışmalarında çelişkili sonuçlar elde edilmiş olsa da, denekler arasında BH
test sonuçlarında anlamlı bir fark yoktur. Ek olarak, nöronal aktivasyon sırasında lokal CBF'nin artması için aktif
beyin bölgelerindeki nöronlardan lokal damarlara uyarı gereklidir. Glial aktivasyon, endotel hücreleri ve perisitler de
nörovasküler eşleşmede rol oynar. Bununla birlikte, nörovasküler ünitenin kesin mekanizması henüz tam olarak
anlaşılamamıştır. TCD sonografi, görsel stimülasyona serebral kan akışının bir temsili olarak bireysel serebral
arterlerdeki kan akış hızı değişiklikleri hakkında bilgi sağlar. Daha önceki çalışmalarımızda da belirttiğimiz gibi
görsel uyarıya yanıt olarak elde edilen reaktivite artışı, özellikle tekrarlayan demiyelinizasyon sonrası inhibitör
internöronların dejenerasyonuna bağlı gelişmiş olabilir. Yakın zamanda yapılan bir histopatolojik çalışma, insan
motor korteksindeki inhibitör internöronların dejenerasyonunu göstermiştir. Bu inhibitör internöronların
inflamasyona ve demiyelinizasyona daha duyarlı olabileceğini veya eksitatör internöronlar gibi daha kolay tamir
edilemediklerini öne sürdüler.
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SB2
İleri Yaş NMDAR Ensefaliti
1Dilek

Ağırcan, 1Tülin Gesoğlu Demir

1Harran

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Email : d_agircan@hotmail.com, drtulindemir@gmail.com
Giriş: Anti N-metil-D-aspartat reseptörü (NMDAR) ensefaliti, NMDAR'ın NR1 alt birimini hedef alan otoantikorların
neden olduğu ve sıklıkla psikiyatrik semptomlar, nöbetler, hafıza eksikliği, konuşma bozukluğu, hareket
bozuklukları, otonomik instabilite, merkezi hipoventilasyon veya bilinç azalması ile karakterize otoimmün bir
hastalıktır. En yaygın olarak çocuk ve genç erişkinlerde görülmesine rağmen geniş bir yaş aralığı (0,6 ila 84 yaş)
etkilenebilir. Erken ve agresif immünoterapi ileri yaştaki hastalarda klinik sonucu iyileştirir. Biz ileri yaşta görülen bir
NMDAR ensefaliti vakasına dikkat çekmek istedik.
Olgu: 77 yaşında erkek hasta acil servise 1 haftadır olan bilinç bulanıklığı, anlamsız konuşma şikayetleriyle
başvurdu. Özgeçmişinde koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kronik obstruktif akciğer hastalığı öyküleri olan
hastanın nörolojik muayenesinde bilinç açık, kooperasyon kısmi, yer ve zaman oryantasyonu bozuktu. Kranial alan
muayenesi intakt, 4 ekstremite spontan hareketli, taban derisi refleksi solda ekstansör, derin tendon refleksleri tüm
odaklarda normoaktifti. Kranial MR’da sağ parietotemporooksipital lobda, T2A ve FLAİR'de hiperintens,
postkontrast serilerde yer yer kontrast tutulumu gösteren değişiklikler izlendi. EEG’de yaygın yavaş zemin aktivitesi
izlendi. Lomber ponksiyonda hücre izlenmedi, BOS protein düzeyi yüksek saptandı. BOS kültürü ve menenjit
panelinde üreme saptanmadı. Otoimmün ensefalit panelinde NMDAR antikoru pozitif saptandı. Malignite taraması
yapıldı. 5 gün intravenöz metilprednizolon başlanan hastanın tedavisine oral steroidle devam edildi.
Tartışma ve Sonuç: NMDAR ensefalitinde semptomların başlangıcı, cinsiyet dağılımı, tümör birlikteliğinin sıklığı ve
tipi gibi faktörler çocuklar ve yetişkinler arasında farklı olduğu gibi genç (<45y) ve ileri yaştaki erişkinler(>45y)
arasında da farklı bulunmuştur. İleri yaştaki erişkinlerde en sık başvuru nedeni akut davranışsal ve bilişsel
değişikliklerdir. Genç yetişkinlerde ileri yaştaki erişkinlere kıyasla NMDAR ensefalitinin daha şiddetli seyrettiği,
ancak ileri yaştaki hastalarda prognozun daha kötü olduğu gösterilmiştir. Bu duruma yaşla ilgili faktörlerin yanı sıra
yaşlı hastalarda hastalığın tanı ve tedavisindeki gecikmelerin yol açtığı düşünülmektedir. İleri yaşta akut davranışsal
ve bilişsel semptomları olan hastalarda BOS' un kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve NMDAR antikor testi
istenmesi tanı için oldukça önemlidir.
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SB3
Behçet Hastalığına Bağlı Serebral Venöz Sinüs Trombozunun Özelliklerinin
Belirlenmesi
1Yasemin

1Uludağ

Dinç, 1Furkan Sarıdaş, 1Mustafa Bakar

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa

Email : yaseminden87@hotmail.com, furkansaridas@uludag.edu.tr, mbakar@uludag.edu.tr
Giriş: Behçet hastalığı (BH) merkezi sinir sistemini tutabilen kronik inflamatuar multisistemik bir hastalıktır. Serebral
venöz sinüs trombozu (SVST), Klinik heterojeniteBH’nin başlıca nörolojik presentasyonlarından biridir. Serebral
venöz tromboz etyolojisinde çeşitli faktörlerin varlığı rol oynayabilir. Sebebli prognozu değişkendir. Bu çalışmanın
amacı BH’si olan SVST hastalarının klinik demografik ve radyolojik özelliklerini belirlemektir.
Materyal Metod: Bu çalışmaya 2015-2021 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı’nda tamamı SVST tanısı ile izlenen 157 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Tüm hastalar 3T kontrastlı MR
venografi ile değerlendirildi. Acil serviste ilk çekilen kranyal MRG’de parankimal lezyon varlığı değerlendirilirken
çekilen MRG venografide ise oklüde olan damarlar ve venöz kollateral skalası değerlendirildi.
Bulgular: Bu çalışmaya 109’u kadın 48’i erkek toplamda 157 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 16
hastanın BH tanısı mevcuttur. BH’si olan ve olmayan hastaların klinik demorafik ve radyolojik özellikleri mukayese
edildiğinde yaş, cinsiyet, parankimal lezyon varlığı, klinik başlangıç semptomu, klinik sonlanım, venöz kollateral
skoru, superior sagittal sinüs tutulumu inferior sagiittal sinüs tutulumu, sigmoid sinüs tutulumu ile anlamlı istatistiksel
ilişki saptanmazken transvers sinüs tutulumu (p=0,001) ve kortikal ven tutulumu (p=0,021) arasında anlamlı
istatistiksel ilişki saptanmıştır.
Tartışma: BH, SVST'nin yaygın bir nedeni değildir ve Avrupa ve ABD'den gelen geniş, çok merkezli kohort serilerine
göre vakaların sadece yaklaşık %1'inde rol oynar. Tek merkezlerden alınan az sayıda hasta üzerinde yapılan
çalışmalarda SVST'li hastalarda BH insidansı %7 ila %10 arasında değişmektedir. Ülkemizden yapılan ve en büyük
SVST kohortlarından biri olan VENOST çalışmasında ise bu oran %9,4 olarak saptanmıştır ve bizim çalışmamız
ise ülkemizden yapılan çalışma ile uyumlu olup sererbal venöz trombozlu hastalarda BH görülme oranı 10,1 olarak
saptandı. VENOST çalışmasında BH’si olan CVST hastalığında en sık görülen damar oklüzyonu transvers
sinüsken bu bizim çalışmamızda da uyumlu idi. Behçet hastalığı olan SVST hastalarında kortikal ven tulumu nadir
olarak saptanması ise çalışmamızın bir diğer çarpıcı sonucudur.
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SB4
Çift İmmün Rekonstitüsyon Tedavisi: Multipl Skleroz Tedavisinde Alemtuzumab
Sonrası Kladribin Deneyimi: Olgu Sunumu
1Mehmet

1Erciyes

Fatih Yetkin, 1Aslı Çıplaklıgil, 1Meral Mirza

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Kayseri

Email : aslicpl_23@yahoo.com
Giriş: İmmünrekonstitüsyon tedavileri (IRT) kısa uygulama periyodlarına rağmen uzun süreli immünmodülatör
etkileri olan tedavi seçenekleridir. Alemtuzumab ve kladribin MS tedavisinde lisanslı iki IRT seçeneğidir.
Alemtuzumab tedavisiyle ilişkili otoimmünite görülür ve çoğunluğu tedavinin 2. yılında gelişmektedir. Alemtuzumab
tedavisinin ardışık iki yıl uygulanması ile bu tedaviyi alan MS’li bireylerin büyük çoğunluğunda klinik ve radyolojik
hastalık aktivitesi izlenmemektedir ancak tedavi sonrası süregelen hastalık aktivitesi varlığında immünmodülatör
tedavilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu olgu sunumunda alemtuzumab tedavisi sonrasında otoimmün
tiroidit gelişen ve tedavinin dördüncü yılında hastalık aktivitesi bulguları izlenen hastada takip eden tedavi olarak
uygulanan oral kladribin tecrübesi paylaşılmıştır.
Olgu 1: Kırk iki yaşında kadın hasta ilk olarak 2006 yılında sol gözde görme kaybı ve her iki bacakta güçsüzlük
yakınmaları ile tarafımıza başvurdu. Manyetik rezonans görüntülerde (MRG) demiyelinizan lezyonlar saptanması
üzerine beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi yapıldı. BOS’ta oligoklonal bantlar saptanması üzerine ilk tedavi
olarak interferon β1 a başlandı. Atakların ve EDSS progresyonunun devam etmesi üzerine fingolimod tedavisine
geçildi. Üç yıl boyunca bu tedaviyi almasına rağmen devam eden hastalık aktivitesi üzerine 2018 yılında ilk doz
alemtuzumab tedavisi verildi. Tedavinin iki yılında hastalık aktivitesi izlenmedi. 2019 yılında halsizlik ve yorgunluk
yakınmaları ile başvuran hastanın TSH <0,005 saptandı, ileri araştırmada otoimmün tiroidit tanısı aldı ve bu tanıya
yönelik tedavi düzenlendi. Hastaya Haziran 2022 tarihinde 60 mg oral kladribin başlandı. Ek problemi olmayan
hastaya Temmuz 2022’de 60 mg ikinci doz kladribin uygulandı.
Sonuç: IRT yaklaşımları MS yönetiminde uzun süreli etkili tedavi seçenekleridir. Alemtuzumab ile IRT uygulanan
MS’li bireylerin önemli bir kısmında uzun dönem hastalık aktivitesi bulguları izlenmemektedir. Süregelen hastalık
aktivitesi varlığında alemtuzumab tedavisi tekrar uygulanabilir. Ancak olgumuzda olduğu gibi alemtuzumab ile ilişkili
otoimmünite varlığında kladribin ile çift IRT uygun bir tedavi yaklaşımı olabilir. Çift IRT’nin etkinlik ve güvenirliği ile
ilgili uzun dönem sonuçlar yol gösterici olacaktır.
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Olgu Sunumu: Postpartum Behçet Hastası'nda KİBAS, Nöro-Behçet mi?
1Hacer

Azak, 1Yavuz Bolay, 2Mustafa Çağrı Ergün, 3Ali Tezcan, 2Recep Tunç

1Necmettin
2Necmettin

Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, KONYA
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı,

KONYA
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Email : drhacerazak@gmail.com, yavuzbolay@outlook.com, mustafacagriergun@gmail.com,
dralitezcan@gmail.com, trecep@hotmail.com
Giriş: Behçet Hastalığı (BH); hayatın 3-4. dekadlarında başlayan, etiyopatojenezi bilinemeyen, tekrarlayan
orogenital ülserler ve oküler lezyonlarla seyreden, çeşitli klinik bulgular gösterebilen, multisistemik, infalamatuar bir
hastalıktır. BH'nda %10 nörolojik tutulum gelişebilir ve Nöro- Behçet Sendromu (NBS) olarak adlandırılır. NBS
sıklıkla 40 yaş üzerinde gelişmekle beraber erkeklerde 2-8 kat daha fazla görülmektedir. Bu çalışmada BH atağı
esnasında NBS görülmemesine rağmen nörolojik semptomlar göstermesi sebebiyle KİBAS tedavisi uygulanmış
postpartum kadın hasta işlenecektir.
Olgu: 24 yaşında, 5 ay önce doğum yapmış, baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayetleriyle başvuran kadın BH
hastasında; ilk incelemede artmış orogenital ülserler, pretibial ödem ve umblikal damarlarda belirginleşme
görülmesi üzerine, ileri incelemelerde Derin Ven Trombozu tespitiyle BH atak döneminde olduğu kararlaştırıldı,
kolşisin başlandı. Nörolojik semptomlar için boyun - beyin bölgelerinden radyolojik tetkikler istendi. Yapılan
radyolojik incelemede NBS bulguları saptanamaması sonucu Nöroloji ve Göz Hastalıkları Servisleri’ne konsülte
edildi. Görme Alanı Testi’nde kör noktada genişleme ve Optik Koherans Tomografi’de papil ödem tespit edilmesi
sonucu Kafa İçi Basınç Artışı (KİBAS) şüphesiyle Lomber Ponksiyon (LP) talep edildi. LP işlemini reddeden hastaya
nörolojik durumunun kötüleşmesi sonucu KİBAS şüphesiyle asetazolamid başlandı ve iki hafta serviste takip edildi.
BH atak semptomlarının ve nörolojik bulgularının geçmesi üzerine taburcu edildi. Bir ay sonra yapılan muayenede,
nörolojik semptomların tekrarlamaması üzerine asetazolamid tedavisi kesildi. Bir sene sonra hastada nörolojik
bulgular tamamen iyileşti ve tekrarlamadı.
Tartışma: Hastada KİBAS benzeri nörolojik semptomlar görülmüştür. İleri tetkikler yapılamadığından kesin tanı için
yeterli veri bulunmamakla beraber semptomların; asetazolamid tedavisi sonrası düzelmesi KİBAS'na, BH atağıyla
beraber olması ve BH tedavisi sonrası tekrarlamaması NBS'na işaret etmekle birlikte yapılan radyolojik
incelemelerde NBS'na dair herhangi bir bulgu olmaması, KİBAS görülen BH’nın NBS kabul edilebilmesi için benzer
vakalar üzerinde durulması gerektiğini düşündürmektedir. Hastanın; sendromun normal görülme yaşının altında,
kadın cinsiyet ve postpartum olması NBS ile hamilelik arasındaki ilişkinin de incelenmesi gerektiğini
düşündürmektedir. Daha kesin yargılara varabilmek için benzer vaka çalışmalarına ihtiyaç vardır.
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SB7
Semptomatik Nörolojik Tutulumu Olan Behçet Hastalarında Yaş ve Cinsiyet
Dağılımı
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trecep@hotmail.com
Giriş: Behçet Hastalığı(BH), tekrarlayan orogenital aftlar, oküler hastalık, deri lezyonları, gastrointestinal tutulum,
nörolojik hastalık, vasküler hastalık gibi çeşitli sistemik belirtiler ile karakterizedir. Nörolojik hastalık, çoğu seride BH
hastalarının %10'undan azında görülür (1,2). Erkeklerde kadınlara göre daha sık gözlenir ve daha şiddetlidir. BH’nın
nörolojik tutulumuna bakacak olursak Parankimal Hastalık (beyin sapı hastalığı, Multifokal (Diffüz) Hastalık (beyin
sapı, serebral veya omurilik hastalığı dahil), miyelopati) ve Parankimal Olmayan Hastalık (serebral ven trombozu,
intrakraniyal hipertansiyon sendromu, akut meningeal sendrom ve nadiren arteriyel tromboz, diseksiyon veya
anevrizmaya bağlı inme) şeklindedir.
Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada nörolojik tutulumu olan hastaların tutulum alt tipleri arasında yaş ve cinsiyet dağılım
farkları araştırılmıştır. 21 nörolojik tutulumu olan BH hastası çalışmaya dahil edildi ve hastalar 3 gruba ayrıldı.5
hastada venöz tutulum, 4 hastada arterial tutulum, 12 hastada beyin parankim tutulumu mevcuttu. One-Way Anova
Testi kullanılarak yaş ve cinsiyet özelliklerine göre karşılaştırma yapıldı.
Sonuç: Tutulumu olan hastalar yaş ve cinsiyet olarak incelenmiş ve gruplar arasında yaş ve cinsiyet olarak
istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. (p:0,354)
Tartışma: BH nörolojik sistemi %10’dan daha az miktarda tutmakta ve %20 hastada asemptomatik seyretse bile
ciddi bir morbidite ve mortalite sebebi olmaktadır. Literatüre bakıldığında erkek hastalarda daha sık görüldüğü
bildirilmektedir. Yaptığımız çalışmada septomatik olup kraniyal görüntülemede santral sinir sistemi tutulmuş 21
hasta incelenmiştir. Bu hastalar vasküler ve parankim tutulumu olarak 2’ye ayrılmış fakat vasküler tutulum da, venöz
sistem tutulumunun daha benign seyri olması nedeniyle venöz ve arterial tutulum olarak ayrılmıştır. Bu 3 grup
aralarında yaş ve cinsiyet olarak karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. İstatistiksel olarak
anlamlı olmasa da parankimal tutulumu olan grup yaş olarak daha ileri, cinsiyet olarak ise erkek ağırlıklı bir gruptu.
Yaptığımız çalışma sonucunda kliniğe yansıyan nörolojik tutulumlu hastalarda cinsiyet arasında anlamlı fark
saptanmaması kadın cinsiyette de ciddi nörolojik tutulum olabileceğini göstermektedir. Bu yüzden atipik nörolojik
semptomu olan behçet tanılı kadın hastalarda kraniyal tutulum unutulmamalıdır.
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Moyamoya Hastalığı ve Bağ Doku Hastalıkları İlişkisine Dair Bir Olgu Sunumu
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Giriş: Moyamoya hastalığı Willis poligonu ve supraklinoid internal karotid arterin kronik progresif stenoz veya
oklüzyonları ile seyreden nadir görülen serebrovasküler bir hastalıktır. Sıklıkla serebral iskemi, nadiren serebral
hemoraji ile ortaya çıkmaktadır (1). MMH etiyolojisi net olarak bilinmemekle birlikte infeksiyoz ve genetik nedenler
suçlanmış, otoimmün hastalıklar veya vaskülitin eşlik ettiği sistemik hastalıkların neden olabileceği öne sürülmüştür.
Tetkiklerinde vaskülitik patolojilerin de karşımıza çıktığı, sol hemiparezi ile başvuran rekürren serebrovasküler
hastalığı olan bir olgu; MMH ile vaskülitik patolojiler ve romatolojik hastalıkların ilişkili olabileceğini ve romatolojik
hastalarda inme ayırıcı tanısında MMH’ın da düşünülmesi gerekliliğini vurgulamak amacıyla sunuldu.
Olgu: 46 yaşında erkek hasta, sol kol ve bacağında güçsüzlük, yürümede zorluk yakınması nedeniyle acil servise
başvurdu. Nörolojik muayenesinde konuşma dizartrik, sol nazolabialoluk silik; kas gücü sol üst 3/5, sol alt 2/5, sol
alt ekstremitede hipoestezi izlendi. Hastanın difüzyon mr tetkikinde sağ frontal alanda multipl adc karşılıkları
bulunan difüzyon kısıtlıkları izlendi (Resim 1). BTanjiyografi tetkikinde sağ ICA distalinde oklüzyon ve sağ MCA-M1
segmentinde yaygın kollateraller izlenmesi (moyamoya paterni) (Resim 2) nedeniyle dsa ve trombektomi açısından
girişimsel nörolojiye sevki sağlandı. Dış merkez dsa tetkikinde sağ ICA terminal supraklinoid darlık ve
leptomeningeal ince kolleteraller olması nedeniyle MMH tanısı konulan hasta tarafımıza devredildi. AF ve
SVO(2019 sağ hemiparezi) öyküsü olan hastanın tedavisi Rivaroksaban 10mg, Asetilsalisilikasit 100mg 1*1, PPI
olarak düzenlendi. 2016 yılında nonnefrotik proteinüri etiyolojisi araştırmak amacıyla yapılan renal biyopside, fokal
segmental glomeruloskleroz tanısı konulan hastanın reynaud fenomeni tariflemesi tetkiklerinde ana4+, ssa3+,
jo+,nükleozom2+,antikardiyolipinigm+, antifosfolipidigm+, antidsdna+2 saptanmasıyla romatoloji bölümü
tarafından bağ dokusu hastalığı tanısı konarak deltacortil, plaquenil ve endoxan tedavisi planlandı.
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Tartışma: MMH’da kollateral oluşumunun serebral anjiyografi ile gösterilmesi tanıda altın standardı oluşturur.
MMH’nın kesin bir tedavisi yoktur. Medikal tedavide steroidler, antikoagülanlar ve antiagreganlar kullanılmış olup
etkinliği tartışmalıdır(2). Cerrahi ise ilerleyici nörolojik bulguları veya intrakranyal kanaması olan olgularda tercih
edilebilmektedir(3,4)
Sonuç: MMH, rekürren SVH ve eşlik eden romatolojik patolojilerle prezente olabilen bir vaskülopati olarak
değerlendirilebilir. Antiagregan, immünsüpresif tedaviyle hastanın yaşam kalitesi artırılabilir.
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SB9
Multiple Skleroz ve Römatolojik Hastalıkların Birlikteliği
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Giriş ve Amaç: Multiple Skleroz (MS) santral sinir sisteminde enflamasyon, demiyelinizasyon ve akson kaybı ile
seyreden otoimmün bir hastalıktır. Prevalansı 2-200/100.000 değişmektedir. MS tanısı yapılacak tetkiklerle
desteklenmeli, ayrıca kesin tanı klinik durumu açıklayacak bir başka nedenin olmadığını göstererek konulmalıdır.
MS tanısı alan hastalarda ayırıcı tanı veya komorbid hastalıkların tespitine yönelik yapılan tetkikleri ve bu tetkiklerin
klinik yansımalarını özetlemeye amaçladık.
Metod: Son altı ay Maltepe Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji polikliniğine başvuran ve yeni MS tanısı
alan 87 relaps remitting form MS hastalarını çalışmamıza dahil ettik. Hastaların demografik bilgileri ve yapılan ileri
tetkiklerini inceledik. Antinükleer antikoru (ANA), ENA paneli, römatoid faktör, protein C ve S aktivasyonu, plazma
homosistein düzeyi, HLA-B51, HLA-B27, anti- kardiyolipin antikorları (Ig M, IgG), Anti-Cyclic citrullinated peptide
(Anti-CCP), anti-double stranded DNA (anti- dsDNA) ve Anti- Trombin3 antikor, Faktör V Leiden mutasyonu
Quantiferon testi araştırıldı. Pozitif sonuçlanan testler ve konulan ek tanıları detaylı olarak inceledik.
Sonuç: Çalışmamıza 87 hasta (22 erkek, 65 kadın) alındı. Hastaların ortalama yaşları kadınlarda 43,9(±14,6) yıl,
erkeklerde 38,7(±11,9) yıldı. ENA profili pozitif 5 hastada, ANA pozitif 4 hastada, romatoid faktör pozitif 1 hastada,
HLA-B51 pozitif 3 kadın hastada, HLA-DQ2-DQ8-DR1 pozitif 1 hastada, Anti-CCP pozitif 1 hastada, Quantiferon
pozitif 7 hastada mevcuttu. Bu hastalar arasında Multipl Skleroz tanısına ek olarak HLA DQ2-DQ8-DR1 pozitif
hastanın Crohn tanısı, ENA profili ve HLA-B51 pozitif gelen 1 hasta Sjögren ve Behçet tanısı, ENA ve FANA pozitif
olan 1 hasta Sistemik Lupus Eritematozus, Quantiferon pozitif çıkan 7 hastadan 1’i tüberküloz tanısı aldı.
Tartışma: MS ile romatolojik hastalıkların birlikteliği sıklıkla görülmektedir. Ayırıcı tanıda vaskülitik, romatolojik ve
enfektif hastalıkların araştırılması unutulmamalıdır. Ayrıca bu araştırmalar sırasında pozitif çıkan değerler her
zaman ilgili hastalığın varlığına işaret etmemektedir, kesin tanı için ileri incelemeler gerekmektedir.
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SB14
IgG4 İlişkili Psödotümöral Lezyon
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53 yaşında kadın hastamız, son 1 ayda konuşmada yavaşlama, konuşma içeriğinde azalma ve hareketlerinde
yavaşlama nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Öz ve soy geçmişinde bir özellik saptanmadı. Nörolojik
muayenesinde sağ santral fasiyal paralizi, sağ tarafda derin tendon refleksleri canlılığı dışında anlamlı patolojik
bulgu gözlenmedi. Etyolojisinde; olası glial kitle-demyelinizan hastalık-otoimmün ensefalit açısından kontrastlı
kraniyal mrg istendi. Mrg de sol lateral ventrikül anterior hornu komşuluğunda kaudat nükleus lentiform nükleus
insula talamusa uzanım gösteren, kontrastlı kesitlerde dağınık düzensiz kontrastlanmanın ve vazojenik ödemin
gözlendiği tümefaktif lezyon saptandı. Perfüzyon mrg ve multivoxel spektroskopi incelemesinde ılımlı kolin piki ve
perfüzyon artışı saptandı. Hastamızın torax-batın bt sinde patolojik bulgu gözlenmedi. Olası demyelinizan hastalıknöromyelitis optika-mogad- IgG4 ilişkili nörolojik hastalık-paraneoplastik sendrom-otoimmün ensefalit-sarkoidozvaskulit açısından hastamıza lomber ponksiyon uygulandı. Bos biyokimya-patoloji-mikrobiyoloji-oligoklonal bandıgg indexi, bos ve kan IgG4, ace, anti nmo ıgg, anti mog ıgg, paraneoplastik panel, otoimmün ensefalit paneli, anaanca-anti ena profili gönderildi. Bos proteini 78,8 mg/dl saptandı. Patolojik bakısında, her büyütme alanında 5-6
adet lenfosit-reaktif süreç ile uyumlu olarak saptandı. Oligoklonal band bakısında; 2 adet zayıf band pozitifliği, ıgg
indexi; 0,60 olarak sınırda saptandı. Bos IgG4: 2,21 gr/l, kanda IgG4: 0,01 gr/lt saptandı. Hastamıza IgG4 ilişkili
psödotümöral lezyon tanısı konuldu. 10 gün boyunca, günlük 1000 mg iv. Metilprednizolon tedavisi uygulandı.
Hastamızın nörolojik muayenesi normale döndü. Son birkaç yılda tanımlanan, literatürde olgu sunumları şeklinde
bildirilen çok nadir görülen ama ayırıcı tanı açısından mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir hastalık
grubu olduğundan IgG4 ilişkili nörolojik hastalıklardan bahsetmek- dikkat çekmek istedik.
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Ailesel Akdeniz Ateşi ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu
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Giriş: Bu olgu sunumunda, FMF ile multipl skleroz birlikteliği ve düzensiz kolşisin kullanımı olan iki olguyu sunmak
istedik.
Olgu-1: 29 yaşında kadın hasta; sol taraflı güçsüzlük ve çift görme şikayeti ile başvurdu. 2 hafta önce sol kolda
uyuşukluk ve sonrasında güçsüzlük olmuş. 1 hafta sonra sol bacakta güçsüzlük olduğunu farketmiş. Aynı dönemde
çift görme şikayetleri de olmuş. Başka merkezde çekilen beyin ve servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
sonucunda demiyelinizan plaklar saptanması üzerine tarafımıza başvurdu. Özgeçmişinde 3 yıldır FMF tanısı ve 10
yıldır sigara kullanımı mevcuttu Başvuru yakınmaları ortaya çıktığında FMF alevlenmesi yoktu ancak hasta kolşisin
tedavisini düzenli kullanmıyordu. Nörolojik muayenesinde solda früst parezi dışında motor defisiti yoktu. Derin
tendon refleksleri sol tarafta artmıştı. Beyin ve servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) pons santralinde
hiperintens lezyon mevcuttu.
Olgu-2: 35 yaşında kadın hasta; baş ağrısı sonrası görme kaybı şikayeti ile başvurdu. 2011’de baş ağrısı yakınması
sonrası başka merkez de multipl skleroz tanısı alan hastaya metoreksat başlanmış. Hastanın 2013 yılında her iki
el ve ayağında uyuşmalar olmuş. Hasta sonrasında takiplerine düzenli olarak devam etmemiş. 2018 yılnda doğum
yaptıktan 1 gün sonra baş ağrısı ve görme kaybı olmuş. Görme kaybı kısa süreli olup geçmiş. Özgeçmişinde 26
yıldır FMF ve RA tanısı mevcut. Başvuru yakınmaları ortaya çıktığında FMF alevlenmesi yoktu ancak hasta kolşisin
tedavisini düzenli kullanmıyordu. Nörolojik muayenesinde normal sınırlar da izlendi. Beyin manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) de sol perikallozal lezyonlarda, sol lateral ventrikül komşuluğundaki lezyonlarda diffüz kontrast
tutulumu olan lezyonlar mevcuttu. Her iki hastaya da Multipl skleroz tanısıyla tedavi başlandı ve takibe alındı.
Tartışma: Multipl skleroz ve FMF arasında her iki hastalığın patogenezinde enflamasyonun yer alması, kliniklerinin
ataklarla seyretmesi gibi birtakım benzer özellikler bulunmaktadır. Düzensiz kolşisin kullanımında FMF’deki
endoteliyal disfonksiyon; MS lezyonlarının gelişiminde ilk basamak olan kan beyin bariyerinin yıkımına sebep
olabilir.IL-1 betanın MS patogenezindeki rolüne ilişkin veriler FMF ile multipl skleroz birlikteliği olan hastalarda atak
riskini azaltmada güvenli ve etkili bir stratejidir
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Ataklı Yineleyici Multipl Sklerozda Fingolimod Tedavisi Güvenirliliği
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Giriş: Fingolimod multipl sklerozun relapsing remitting formunda oral olarak kullanılan immunmodülatör bir tedavidir.
Tolerabilite ve tedavi uyumu genellikle oldukça iyi olan bir tedavidir. Gerçek dünya verilerinde randomize klinik
kontrollü çalışmalara benzer güvenlik profili bildirilmiştir. Hafif enfeksiyonlar ve genellikle tedaviye ihtiyaç duymayan
geçici bradikardi ile ilgili kardiyak yan etkileri gibi hafif yan etkileri yanısıra, sepsis, miyokard infarktüsü veya
progresif multifokal ensefalopati gibi ağır yan etkiler de bildirilmiştir.
Amaç: Bursa Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı’nda rrms tanısı ile takip edilen fingolimod
kullanan hastaların kullanımları sırasında gelişen yan etki profillerini, bu yan etkilerin yönetimi ve immunmodülatör
tedavi değişimine etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Bursa Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı’nda 2017-2021 yılları arasında rrms tanısı ile
takip edilen fingolimod kullanan hastaların dosyaları geriye yönelik taranarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: 2017-2021 tarihleri arasında tüm RRMS tanılı hastaların 142’sinin fingolimod tedavisi aldı. Hastalar
toplam 33.7 ay takip edildi. 17(%12) hastada fingolimod ile ilişkili tedaviye ara vermeyi veya kesmeyi gerektirecek
yan etkiler saptandı (7 kardiyovasküler sistem; 2 bradikardi, 2.derece A-V blok, 2 dirençli ht, 1 miyokard infarktüsü,
4 enfeksiyon; 2 vzv enfeksiyonu, 2 covid(1’i exitus), 3 dirençli lenfopeni, 1 maküla ödemi, 2 karaciğer transaminaz
yüksekliği). Bu hastaların 9’unda tedaviye ara verilerek devam edildi, ancak 8 hastada (%5.6) fingolimod kesildi(1
aritmi, 1 miyokard infarktüsü, 2 vzv ve 1 covid enfeksiyonu, 1 maküla ödemi ve 2 sebat eden ciddi lenfopeni).
Sonuç: Fingolimod tedavisi başlangıcında veya tedavi sürecinde görülen yan etkilerin birçoğu tolere edilebilir veya
tedavi kesilmeksizin yönetilebilir süreçlerdir. Ancak ciddi sonuçlar doğurabilen tedavi kesilmesini gerektiren
durumlar mevcuttur. Çalışmamızda en sık görülen orta-ciddi yan etkiler; kardiyovasküler sorunlar, enfeksiyon,
lenfopeni ve karaciğer fonksiyon bozuklukları olarak saptandı. Yarısından fazlasında fingolimod tedavisine devam
edildi. Sonuç olarak, fingolimod ile tolerabilite ve tedavi uyumu genellikle oldukça iyidir. Ancak bradikardi, makula
ödemi, viral enfeksiyonlar gibi yan etkilerin gelişebilme riski nedeniyle, eşlik eden hastalıkların ve kullanılan diğer
ilaçların iyi tanımlanması ve gerekli monitörizasyonların yapılması önemlidir.
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SB18
İzole Santral Sinir Sistemi Tutulumu Olan Nörosarkoidoz Olgularında Nasal
Mukosa Biopsisinin Tanıdaki Yeri
1Rabia

Koç, 1Ömer Faruk Turan
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Bursa

Email : erabiakoc@yahoo.com, erabiakoc@yahoo.com,
Nörosarkoidoz, sarkoidozlu hastaların %3 ila %10'unda görülür. Kranial nöropati ve meningeal tutulum en sık
görülen belirtilerdir, ancak sinir sisteminin herhangi bir kısmı etkilenebilir. Nörosarkoidozlu hastaların %18 inde
pitüiter bez, infindibulum ya da hipotalamus tutulumu görülebilir. Özellikle orta hat tutulumu (hipotalamo-pitüiter
alan, optik sinir ve trakt) sinonazal sarkoidozun perinöral yayılımı ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, nasal mukoza
materyali nasal mukoza etkilenimi olmasa bile nörosarkoidoz tanısı koymada ve de non-kazeifiye granülomu
göstermede faydalı olabilir. Nörosarkoidoz tanısı klinik sendrom, görüntüleme ve histopatolojik bulgular ve diğer
nedenlerin dışlanması ile konur. Kesin tanı, histopatolojik doğrulama çoğu zaman elde edilemese de, sinir
sisteminde kazeifiye olmayan granülom varlığını gerektirir. Biz de burada izole santral sinir sistemi tutulumu olan
bir olgu ile, ilk bulgusu santral sinir sistemi tutulumu olan diğer bir olguda beyin biopsisi yapmaksızın nasal mukosa
biopsisi ile tanısı koyduğumuz iki hastayı paylaştık.

35

Eskişehir Nöroloji Günleri
3. Nöro-Romatoloji Sempozyumu

SB19
Spinal Kitle Tanısı ile Prezente Olan Nörobehçet Olgusu
1Duygu
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1Haydarpaşa
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59 yaş erkek hastanın, 2021 yılı temmuz ayından itibaren öncelikle kollarda başlayan ve daha sonra zaman içinde
bacaklara ve vücuda yayılan his kaybı ve yürüme güçlüğü eklenmiş. Hasta kliniğimize başvurduğunda motor
muayenede alt extremite bilateral kas gücü 5/5, proksimal kas gücü ise 4/5 izlenimdeydi. DTR bilateral tüm
ekstremitelerde canlı, üst ve alt ekstremitede belirgin hipoestezi mevcuttu. Hastada seviye veren duyu kusuru
izlenmedi. Hastadan kontrastlı kranial, servikal MR ve elektromiyografi (EMG) istendi. Hastanın kranial MR normal
sınırlarda olup servikal MR da C5 düzeyinde aksiyel kesitte yaklaşık 9x6 mm ebatında, sagital kesitte yaklaşık 6
mm uzunluğunda T2A sekansta hiperintens, T1A sekansta izo-hipointens izlenen IVKM sonrası minimal kontrast
tutulumu gösteren bu düzeyde servikal kordda minimal ekspansiyon oluşturan silik sınırlı kitle lezyon mevcuttu.

Resim 1. Servikal t1 sagittal

Resim 2. Servikal t1 contrast

Resim 3. Servikal t2 sagittal

Resim 4. Beyin sagittal t2

Ayrıca EMG raporu duysal lif tutulumu ile seyreden, aksonal doğada bir polinöropati şeklinde raporlanmıştı.
Hastanın servikal MR da kontrast tutan silik sınırlı kitle görülmesi üzerine nöroşirürji konsültasyonu istendi.
Nöroşirurşi heyeti tarafından görüşülen hastada kitle ayırıcı tanısı net yapılamadı. Eş zamanlı olarak kliniğimizde
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yatışı süresinde ayrıntılı anamnez alındı. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Rutin kan tetkiklerinde anlamlı
bir özellik saptanmadı. Hastaya vaskülit ayırıcı tanısı için yapılan göz konsultasyonunda üveit sekeli ve dermatoloji
tarafından yapılan paterji testi pozitif saptanması üzerine Behçet miyeliti olabileceği düşünüldü. Hastanın beyin
omurilik sıvısı normal sınırlarda saptandı. Serolojik testlerde ANA, ANCA, Anti ds DNA, lupus antikoagülan,
antikardiyolipin antikorlar, anti-Sm antikor negatif bulundu. Hastalıkla yakından ilgili olmasına rağmen HLA-B51
testi negatifti. Hastaya nörobehçet tanısı konulmuş olup steroid ve azatioprin tedavisi başlandı. Pulse steroid
tedaviye yanıt vermesi ise otoimmun bir süreç olduğu destekledi. Bizim olgumuzda kranial tutuluma rastlamadık.
Parankimal nörolojik tutulum bulgularından olan spinal kord tutulumu Behçet hastalığında nadir görülen bir
bulgudur. Spinal tutulumla prezente olması, kranial MR bulgusu olmaksızın ve ayırıcı tanıda servikal kitlelerle
karışması açısından olgumuz az sıklıkla görülen bir vaka olduğundan paylaşmak istedik.
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SB23
Sakarya İlinde Miyelin Oligodendrosit Glikoprotein Antikorla İlişkili Hastaların
Klinik ve Radyolojik Özellikleri
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Giriş: Miyelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf dış yüzeyinde ve
oligodendrosit yüzeyinde bulunan bir membran glikoproteinidir. Anti-MOG IgG, bu proteine bağlanan bir antikordur.
Bu antikor MOG proteinine bağlanarak, oluşturduğu inflamatuar süreç ile santral sinir sisteminde tahribata neden
olur. Klinik, radyolojik özellikleri ve tedavi stratejilerindeki farklılıkları nedeniyle bu grup hastalıklar ‘MOG ilişkili
hastalıklar (MOGAD)’ olarak tanımlanmaktadır.
Amaç: Demiyelinizan hastalıklar polikliniğimize başvuran ve anti-MOG pozitifliği tespit edilen olgularımızla ilgili
deneyimlerimizi paylaşmak istedik.
Materyal-Metod: Ocak 2017-Aralık 2021 arasında demiyelinizan hastalıklar polikliniğimize başvuran 18-75 yaş
arası olgular değerlendirildi. Radyolojik ve klinik bulgularla klasik Multipl Skleroz (MS) tanısı konamayan, MOG
antikoru araştırılan hastalar dahil edildi. MOG antikoru pozitif olguların klinik, radyolojik özellikleri, tedavi protokolleri
değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya en az bir demiyelinizan atak ile başvuran yetmiş beş birey dahil edildi.
Vakaların 22' si (%29,3) erkek, 53' ü (%70,7) kadındı. Ortanca hastalık süresi 3 (1-30) yıl, ortalama yaş 36.28±11.20
yıl idi. Hastaların ana şikayeti 26' sında ON, 6' sında transvers miyelit ve birinde ensefalomiyelit idi. 75 olgunun 6’
sında (4 erkek, 2 kadın) MOG antikoru pozitif saptandı. Hastaların klinik prezentasyonları optik nörit, ensefalit,
spinal ataklardı. Hastaların radyolojik bulguları, kraniyal, servikal görüntülemelerinde tipik/atipik demiyelinizan
görünümde lezyonlardı. Olgularımızın tedavi seçenekleri azatioprin veya rituksimab idi.
Tartışma ve Sonuç: MOG ilişkili hastalıklarda klasik MS tedavilerinin etkin olmaması hatta klinikte kötüleşmeye yol
açması nedeniyle bu hastalıkların erken tanınması, optimum tedaviyi alması ve relapsların kontrol altına alınması
önemlidir. Demiyelinizan hastalıklar polikliniğimizde dört yıl süresince, MOG antikoru pozitif bir olgunun
ensefelopati, birinin optik nörit ve diğer ikisinin de transvers miyelit ile prezente olduğu görüldü. Sunumumuzda,
demyelinizan lezyonlarda MOG ilişkili hastalıklara dikkat çekmek, klinik ve radyolojik özelliklerini vurgulamak ve
tanılamada akılda tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.
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SB24
Malign Seyirli Nöro-Behçet Sendromu
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Giriş: Behçet Hastalığı (BH), etyolojisi bilinmeyen, genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı, inflamatuar,
multisistemik bir hastalıktır. Sinir sistemi tutulumu Nöro-Behçet Sendromu (NBS) olarak adlandırılır ve %5-10
oranında görülmektedir. BH, genellikle genç yaş hastalığı olarak bilinir, sıklıkla 5-50 yaş arası görülür. Genç
erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. Erkeklerde hastalık hem daha ağır seyretmekte hem de ana organ
tutulumları daha sık görülmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalara göre prevalansı 20-600/100.000 arasında
bulunmuştur.
Olgu: İki yıldır BH tanısı ile izlenen 35 yaşında erkek hasta konuşma bozukluğu gelişmesi üzerine tarafımıza
yönlendirildi. Hastanın özgeçmişi sorgulandığında BH’nı düşündüren semptomlarının 7 yıl önce başladığı, bu süre
içinde artrit, ishal, üveit, sakroileit ataklarının olduğu öğrenildi. Hastanın nörolojik muayenesinde solda
früsthemiparezi, dizartri ve sola ataksi saptandı. Kraniyal MRG’de her iki serebral hemisferde kortikal, subkortikal,
periventriküler ve beyin sapında yaygın, T2/FLAIR’de hiperintensparankimal lezyonlar izlendi. Lezyonlarda Gd
tutulumu görülmedi. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde protein 117 mg/ dl, lökosit 20 /mm3 saptandı. Diğer
BOS bulguları normaldi. Nörobehçet Sendromu düşünülen, metilprednisolon ve azatiopürin tedavisi kullanmakta
olan hastaya tosilizumab tedavisi başlandı. Yaklaşık 3 ay sonra bilinç değişikliği, bulantı, kusma, ishal ve epileptik
nöbet ile acil servise başvuran hasta yoğun bakım izlemine alındı. Yoğun bakım takiplerinde solunum arresti gelişen
hasta exitus oldu.
Sonuç ve Tartışma: BH’de santral sinir sistemi tutuluşu uzun dönem morbidite/mortalitenin en ciddi nedenlerinden
birisidir. Hastaların bir kısmı sekelli/sekelsiz iyileşen tek atak geçirirken, bazı hastalar birden fazla atak geçirebilir.
Ataklarla seyreden hastaların bir kısmında zamanla sekonder progresif seyir izlenir. Az sayıda vakada primer
progresif seyir de görülebilir. Hastalığın progresif seyretmesi, parankimal beyin sapı tutulumunun olması, atakların
sık gözlenmesi, akut atak sırasında BOS bulgularının anormal olması kötü prognoz göstergeleridir. Bizim
olgumuzda da sık atak olması, beyin sapı tutulumunun olması, anormal BOS bulgularının saptanması ve erkek
olması kötü prognostik faktörlerdi. Ayrıca hastamızda, semptomlar başladıktan yaklaşık 5 yıl sonra tanı almasının
ve immünsüpresif tedaviye geç başlanmasının da prognozu olumsuz etkilediği düşünülmüştür. BH’nın gençlerde
de kötü seyirli olabileceği, bu nedenle de erken ve uygun tedavinin önemi unutulmamalıdır.
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PB5
Akut Demyelinizan Atak Nadir Neden: Sjögren Sendromu
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Giriş: Sjögren sendromu (SS), antinükleer antikorların, özellikle Ro/SSA ve La/SSB'ye karşı ekzokrin (tükürük ve
gözyaşı ) bezlerin mononükleer lenfositik infiltrasyonu ile karakterize otoimmün inflamatuar bir hastalıktır. Yaklaşık
% 80’i kuru göz ve kuru ağız sendromu ile başvururken, % 20’si ekstraglandüler bulgular ile başvurabilir. SS
hastalarının yaklaşık % 20’sinde nörolojik bulgular eşlik edebilmektedir.
Olgu: Prenatal, natal ve postanatal özelliği bulunmayan, ebevenleri akraba olmayan 17 yaşında kız olgu, ani
başlayan ve üç-dört gündür süren alt ekstremitelerde uyuşma şikayetiyle başvurdu. Bir yıl önce dört gün süren sol
ayak tabanı ve ayasında uyuşukluk, beş ay öncesinde sol gözde bulanık görme şikayeti olduğu öğrenildi. Fizik
bakısında boy:155cm (10P) ve kilo:51kg (10P), bilateral alt ekstremitelerde derin tendon refleksleri hiperaktif ve
vibrasyon kaybı mevcuttu. Anti-nükleer antikor:2(+), eritrosit sedimentasyon hızı:41, oligoklonal bant:tip 2 pozitif,
anti-SSA:3(+), Ro52:1(+), IgG indeksi:0,594 (<0,77), Aquaporin-miyelin oligodendrosit glikoproteini:negatif ve
tükrük bezi biyopsisinde kronik siyaloadenit mevcuttu. Beyin ve spinal manyetik rezonans görüntülemede sağ optik
sinirde sinyal artışı, bilateral jukstakortikal bileşkede, periventriküler beyaz cevherde, C4-5, T1, T4 düzeyinde
bazıları kontrast tutan demiyelinizan plaklar saptandı. Tükrük bezi biyopsisinde kronik siyaladenit saptanan hastaya
Sjögren sendromu tanısı konularak tedaviye başlandı.
Sonuç: Sjögren sendromu genellikle erişkin yaş grubunda (ort tanı yaşı 50-60) görülen, çocuklarda nadir olması
nedeni ile tanısı gecikebilen otoimmun bir hastalıktır. Hastamızdaki ilk başvuru bulgusu olan nöromiyelitis optika
spektrumu % 2 oranında oldukça nadir görülmektedir. Çocukluk yaş grubunda demiyelinizan atak etyolojisinin
heterojen olması nedeni ile ayırıcı tanıda Sjögren sendromunun akılda tutulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.
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Sjögren Sendromu ve Multiple Skleroz Birlikteliği Görülen İki Olgu
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Giriş: Sjögren sendromu, ekzokrin bezlerin ve diğer organların lenfositik infiltrasyonuyla karakterize kronik
otoimmün sistemik hastalık olup karakteristik semptomları keratokonjuktivitis sikka, kserostomi, yorgunluk, kaseklem ağrıları ve tükrük bezlerinde şişmedir. En yaygın nörolojik tutulum periferik nöropatiler olup santral sistem
tutulumu daha nadirdir. İnme, multiple skleroz (MS) benzeri lezyonlar, optik nörit, transvers miyelit, nöromiyelitis
optika, epileptik nöbet, hareket bozuklukları ve meningoensefalit bildirilmiştir. Özellikle Sjögren'deki demiyelinizan
lezyonları MS’dan ayırmak kolay olmayıp bu bildiride Sjögren sendromu-MS birlikteliği görülen 2 olgu sunulmuştur.
Olgu-1: Hastalık öyküsü olmayan 18 yaş kadın hasta el-ayaklarda uyuşma ve yorgunlukla başvurdu. Nörolojik
muayenesinde patoloji olmayan hastanın nörogörüntülemesinde periventriküler derin beyaz cevherde lateral
ventriküle dik, pons sağ yarısında, C2 ve T2-T3 düzeylerinde bazısı kontrastlanan demiyelinizan plaklar saptandı.
BOS incelemesinde basınç, hücre sayımı ve biyokimya normal, oligoklonal band tip-2 pozitifti. Takiplerinde ağızgöz kuruluğu olan hastanın demiyelizan hastalık ayırıcı tanısına yönelik yapılan incelemelerinde sedim yüksek, Creaktif protein normal, Anti-Ro(SSA) pozitif, minör tükrük bezi biyopsisinde grade-2 lenfosit infiltrasyonu ve schirmer
testi pozitif saptandı. Romatoloji Interferon-beta 1a tedavisine hidroksiklorokin ekledi.
Olgu-2: Guatr ve karaciğerde kist hidatik öyküsü olan 47 yaş kadın hasta sol taraflı güçsüzlükle başvurdu. Nörolojik
muayenesinde sol üst-alt ekstremite 4/5 motor kuvvette olan hastanın nörogörüntülemesinde bazısı kontrastlanan
supratentoryal, C2 ve C7-T1 düzeylerinde demiyelinizan plaklar ve elektromiyografide yaygın sensorimotor
polinöropati saptandı. BOS incelemesinde basınç, hücre sayımı ve biyokimyası normal, oligoklonal band tip-2
pozitifti. Göz kuruluğu da olan hastanın demiyelizan hastalık ayırıcı tanısına yönelik yapılan incelemelerinde ANA
ve Anti-Ro(SSA) pozitif, minör tükrük bezi biyopsisinde grade-3 lenfosit infiltrasyonu ve schirmer testi pozitif
saptandı. Tedavide önce siklofosfamid başlandı, takiplerinde azatiyopürine geçildi.
Tartışma: Sjögren sendromundaki demiyelinizan lezyonları MS'dan ayırmak zordur. BOS ve görüntüleme bulguları
yardımcıdır. Birden fazla segmenti içine alan spinal lezyonlar ve kortikal beyin lezyonları Sjögren için daha
karakteristiktir. Bu sunumda Sjögren sendromunda görülen demiyelinizan lezyonların yanı sıra Sjögren ve Multipl
Skleroz birlikteliğine dikkat çekmek istedik.
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Optik Koherans Tomografi ile MS Tanısı: Bir Yapay Zeka Calışması
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Giriş: Çocuklarda multipl skleroz (MS) demyelinizan hastalıkla başvuranların 1/5 ila 1/3ünü teşkil eder. Görme
yolakları MS'de sıklıkla etkilendiğinden optik koherans tomografi (OKT) gibi yapısal retinal görüntüleme yöntemleri
MS tanısında rol oynayabilir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı demyelinazan hastalık ile başvuran çocuklarda yapay zeka yöntemiyle analiz edilen
OKT özelliklerini kullanarak ayırt edici yapısal retinal özellikleri tanımlamaktı.
Yöntem: Çalışmaya 187 demyelinizan hastalık tanılı çocuk (ngoz = 374) ve 69 sağlıklı kontrol (ngoz = 138) olmak
üzere toplam 512 göz dahil edildi. Analize 24 oto-segmente OKT özelliği dahil edildi.
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Sonuç: Random Forest algoritması en yüksek prediktif değerleri verdi ve demyelinizan hastalıklar %75, MS %80
doğruluk ile belirlendi. Sekiz retinal alan bu analizde önemli özelliklerdi.
Tartışma: Bu çalışma yapay zeka ile analiz edilen OKT özelliklerinin çocuklarda MS tanısını desteklemek için
kullanılabileceğini göstermiştir.
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Giriş: Behçet hastalığı (BH) etiyolojisi bilinmeyen, tekrarlayan oral ve genital ülserler ve üveit atakları ile karekterize
multisistemik inflamatuar hastalıktır. Birçok organ etkilenebilir; ancak, Nörolojik tutulum, ağır progresyon nedeniyle
hastalığın en ciddi komplikasyonlarından biridir.
Olgu: 26 yaşında erkek hasta üç yıl önce tekraralayan oral ve genital aft, görme bulanıklığı üveit atakları neden ile
Behçet hastalığı tanısı almış ve son bir yılda başlayan ve giderek artan bacaklarda güçsüzlük, idrar kaçırma ve
yürüme güçlüğü yakınması ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde bilateral alt ekstremitelerde sınırlı silik kuvvet
kaybı ve derin tendon refleksleri artmış, bilateral alt eksttremite klonus, bilateral babinski izlendi. Laboratuvar testleri
ve Beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi normal. Beyin görüntülemesi normal olan hastanın spinal
görüntülemesinde: spinal atrofik görünümde C4-3 ve T1-2 T10-12 vertebral düzeyde spinal kordta belirgin kontrast
tutulum göstermeyen ılımlı ekspansiyonun eşlik ettiği T2 hiperintens heterojen lesıonlar izlendi. Hastaya iv 10 doz
kortikosteroid tedvaisi uygulandı, ardınan hastalığın tekrarını önlemek için infliximab planlandı. Tedavi sonrası
hastanın kliniğinde kısmi düzelme izlendi.
Tartışma: Omuriliğin yaygın hasarı, anormal duyu, motor işlev bozukluğu, sfinkter veya cinsel işlev bozukluğu ile
karakterize genç erkek hastalardaki omurilik tipi NB hastalarında görülebiliyor. Omurilik tip NBH da önceki
çalışmalarda BOSta hafif ila orta derece pleositoz olabileceği bildirilmiş. Bizim olguda BOS bulguları normaldı.
Radiyolojik bulgular ve myelit atakları nöromiyelitis optika (NMO) ile uyumlu idi. NMO ise en sık bayanlrada görülür
ve optik nörit atakları eşik eden durumdur. Ancak hastada optik nörit atakları yoktu ve serum aquaporin-4 negatifti.
Omurilik tip NBH için kesin bir tanı kriteri yoktur. Tanıda katkısı olan en önemli hastanın klinik bulgularının olması,
tekrarlayan oral ve genital aftlar, üveit atakları gibi BH'nin belirtileri olmasıdır. Bu nedenle serum anti-aquaporin-4
antikor testi, hasta cinsiyeti, optik nörit ve BH semptomları, hastalar arasında NMO ve omurilik tip NBH arasında
ayrım yapmaya yardımcı olabilir.
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