BİLDİRİ ÖZETLERİ

SS-1 CONUS MEDULLARİS BENZERİ KLİNİK İLE PREZENTE OLAN MULTİPL SKLEROZ OLGUSU
CANSU GÜLCİHAN YAVUZ 1, ERCAN KÖSE 2,
1
2

SULTAN ABDÜLHAMİTHAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

E-poster:
Multipl skleroz en sık olarak optik nöropati,parezi,parestezi ya da nöropatik yakınmalar, serebellar bulgular,
baş dönmesi, mesane-barsak sorunları, cinsel işlev bozuklukları ve bilişsel işlev bozuklukları ile karşımıza
çıkar. Bu vakada atipik prezentasyonlu ilk atak multipl skleroz hastasından bahsettik. 23 yaş erkek hasta,ayak
tabanlarında başlayan sonrasında dizlere kadar çıkan uyuşma,idrar ve gaita yaparken zorlanma ,hissizlik
şikayetleri tarifliyordu.Nörolojik muayenesinde ayak tabanlarından bilateral dizlere kadar hipoestezi mevcuttu.
Eyer tarzında hipoestezi tarifliyordu.Bilateral patellar ve aşil refleks hipoaktifdi. Ön tanı olarak gbs ve conus
medullaris sendromu düşünüldü. Yapılan elektromiyografisinde sinir ileti çalışmaları normal olarak saptandı.
C5 seviyesinde sağ lateral kesimde demiyelinizan plak ile uyumlu kontrast tutan hiperintens lezyonu izlendi.
T11-12 seviyesinde demiyelinizan plak ile uyumlu kontrast tutmayan hiperintens lezyonu izlendi Kraniyal MR
da kallozal,perikallosal ve korona radiata düzeyinde T2 ve FLAİR sekanslarında hiperintensite ile karakterize
demiyelinizan plaklarla uyumlu kontrast tutmayan lezyonlar izlendi. Bos biyokimya ve hücre sayımı normal
sınırlardaydı.Bos materyalinden gönderilen diğer enfektif paneller negatif sonuçlandı. Kanlarında vaskülit
markerları ve enfeksiyöz tetkiklerin tamamı negatif olarak sonuçlandı. Nmo antikoru ve mog antikoru negatif
olarak saptandı. OKB tip1 negatif olarak saptandı. SEP incelemesinde iki yanlı tibial sinirin uyarımı ile kortikal
SEP yanıtları elde edilemedi.Bilateral median sinir uyarımı ile kortikal SEP yanıt latansları normal sınırlardaydı.
Hastaya multipl skleroz tanısı ile pulse steroid tedavisi 10 gün olacak şekilde başlandı. Pulse steroid sonrası
nörolojik muayenesi düzelen hastaya dimetil fumarat tedavisi başlanmış olup takip ve tedavisi devam
etmektedir. Bu vakada belirtmek istediğimiz multipl sklerozun nadiren periferik sinir tutuluş bulguları benzeri
klinikle prezente olabileceği,bu klinik tabloyla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğidir.

SS-2 MULTİPL SKLEROZ TEDAVİSİ - HEPATOTOKSİSİTE İLİŞKİSİ OLGU SUNUMU
ESRA DERYA DİNC POLAT , İBRAHİM ACIR , VİLDAN YAYLA ,
BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş:
Multiple Skleroz (MS) tanılı hastalarda kullanılan immunmodulatör, monoklonal antikor ve immunsupresif
tedavilerin önemli bir komplikasyonu karaciğer enzim yüksekliğidir. Tedavi değişikliğine sebep olabilen bu
tür durumlarda hastalardaki enzim yüksekliğini, verilen tedavi ile ilişkilendirmeden önce detaylı araştırma
gerektirmektedir. Hepatotoksisite görülen MS tanısı ile tedavi alan bir hastada karşılaşılan ilginç bir etiyolojiyi
sunmayı amaçladık.

Olgu:
Çift görme şikayeti ile başvuran 19 yaşında kadın hasta yapılan incelemeler sonucu Relapsing Remitting
Multiple Skleroz tanısı aldı ve IFN beta 1a 44mg haftada 3 kez şeklinde immunmodulatör tedavi başlandı.
Tedavinin 50. gününde karaciğer fonksiyon testlerinde artış izlenen hasta gastroenteroloji birimince toksik
hepatit tanısı ile takip ve tedavi edildi. Tedavi sonrası glatiramer asetat tedavisi başlanan hasta tekrar akut atak
ile başvurduğunda 6 aydır tedaviyi kullanmadığı öğrenildi. Tedavi seçenekleri düşünülürken hastada tekrar
karaciğer enzim yüksekliği izlendi. Detaylı sorgulandığında ilaçlarının ailesi tarafından bıraktırılarak hastaya
şifalı çaylar içirildiği öğrenildi. Şifalı ot ve çayların bırakılması sonrası hastada enzim yüksekliği izlenmedi ve
hasta glatiramer asetat tedavisiyle ataksız takip edildi.

Tartışma ve Sonuç:
Multipl Skleroz tedavi ajanlarının karaciğer enzimlerinde yükselme yaptığı bilinen bir yan etki olup özellikle
ilk aylarda bu açıdan sıkı takip önemlidir. Son yıllarda özellikle şifalı bitkilere bağlı hepatotoksisite de sık
görülmeye başlanmıştır ve MS hastalarının da zaman zaman doktor tavsiyesi dışında bu bitkileri denedikleri
görülmektedir. Hastalar şifalı bitki tükettiği konusunu saklama ya da kendiliğinde söylememe eğiliminde
olabilmektedir, bu nedenle dikkatli bir sorgulama gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatotoksisite, Multiple Skleroz, Interferon

SS-3 İZOTRETİNOİN KULLANIMI DEMİYELİNİZAN ATAKLARI TETİKLİYOR MU?
EMİNE SAYGIN , NİYAZİ UYSAL , GÜNGÖR ÇAKMAKCI , FATMA AKKOYUN ARIKAN , GÖNÜL AKDAĞ , MUSTAFA
ÇETİNER , SİBEL CANBAZ KABAY ,
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Amaç:
Multiple skleroz (MS) demiyelinizasyon ve aksonal kayıp ile karakterize otoimmün inflamatuar bir hastalıktır.
Etyolojisinde genetik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. İzotretinoin tedavisi sonrasında demiyelinizan
süreçle uyumlu olabilecek nörolojik şikayetler ile başvuran ve MS tanısı alan olgularımızı literatür eşliğinde
tartışmayı amaçladık.

Olgu 1:
Yirmi bir yaşında erkek hasta akut başlangıçlı sağ alt ekstremitede güçsüzlük ve sol alt ekstremitede uyuşma
şikayeti ile başvurdu. Dokuz aydır akne nedeniyle izotretinoin tedavisi almakta idi. BOS protein:56 mg/dl. OKB
tip 2 pozitifliği saptandı. VEP incelemesinde bilateral P100 latansı uzamıştı. MRG’de demyelinizan karakterde
kontrast tutulumu olan lezyonlar görüldü.

Olgu 2:
On yedi yaşında kadın hasta bulanık görme şikayeti ile başvurdu. Sekiz aydır akne nedeniyle izotretinoin tedavisi
kullanıyordu. VEP testinde sağda P100 latansı uzamıştı. OKB tip 2 pozitifliği saptandı. MRG’de demyelinizan
karakterde kontrast tutulumu olan lezyonlar görüldü.

Olgu 3:
Polikistik over sendromu tanılı 20 yaşında kadın hasta binoküler çift görme kliniği ile başvurdu. Dört aydır
akne nedeniyle izotretinoin kullandığı öğrenildi VEP incelemesinde sağda P100 latansı uzamıştı. MRG’de
demyelinizan natürde lezyonlar görüldü.

Tartışma:
MS etyolojide genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı otoimmün inflamatuar bir hastalıktır.
İzotretinoin, tedaviye dirençli akne vulgarisli hastalarda kullanılan sentetik A vitamini derivesidir. İzotretinoinin
ciddi sistemik yan etkileri vardır. Çalışmalarda izotretinoin tedavisi sonrasında bir çok otoimmün hastalığın ve
asemptomatik demyelinizan karakterde reversible kraniyal lezyonların ortaya çıktığı bildirmiştir. Olgularımızda
MS ataklarının ortaya çıkması ve izotretinoin kullanımı arasındaki ilişkinin nedensel mi yoksa tesadüfi mi
olduğunu belirlemek zor olmakla birlikte, çalışmalarda izotretinoin kullanımının otoimmüniteyi tetitlediğinin
bildirilmiş olması bu konuda daha ileri araştırmaların yapılması gerektiğini göstermektedir. Olgularımız bize
izotretinoin tedavisinden önce hastaların otoimmün bozukluklar veya otoimmüniteye yatkınlık açısından
detaylı değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

SS-4 TÜMEFAKTİF DEMİYELİNİZAN LEZYON AYIRICI TANISINDA MULTİPL SKLEROZ VE VASKÜLİT
MUHAMMED ALPEREN BARDAKÇI , EMİNE SAYGIN , FATMA AKKOYUN ARIKAN , GÖNÜL AKDAĞ , MUSTAFA
ÇETİNER , SİBEL CANBAZ KABAY ,
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Giriş:
Tümefaktif demiyelinizan lezyon(TDL) genellikle capı 2 cm’den büyük, çevresi ödemli, kitle etkisi
yapabilen, tümör benzeri demiyelinizan lezyon olarak tanımlanır. Multipl Skleroz’da da atipik lezyon olarak
görülebilebilirler. Olgumuz TDL açısından irdelenmiş ve sunulmaya uygun görülmüştür.

Olgu:
Geçirilmiş iskemik inme tanılı 56 yaş kadın hastanın 4 ay önce başlayan sol tarafta güçsüzlük, uyuşma,
dengesizlik ve unutkanlık şikayeti mevcuttu. Özgeçmişinde 20 yıl önce benzer yakınmalarının olduğu öğrenildi.
Nörolojik muayenede patolojik bulgular; bilinç açık, kooperasyon,oryantasyon hafif kısıtlı, kas gücü sol üstte
3/5, altta -3/5, DTR dört yanlı canlı, TCR bilateral ekstensördü. Çekilen kontrastlı kranial MRG’de bilateral sağda
daha konflüen periventriküler beyaz cevherde , sentrum semiovalede, hipokampusda dağınık, nodüler tarzda
kontrastlanan lezyonlar mevcuttu. Spinal MRG’de patoloji saptanmadı. BOS protein 52 mg/dl, direk bakıda
hücre görülmedi. BOS sitoloji normal saptandı. OKB tip 2 pozitif, IgG indeksi yüksek saptandı. Aquaporin 4 ve
MOG antikoru negatif saptandı. Paraneoplastik tarama ve vaskülitik belirteçlerde anlamlı patoloji saptanmadı.
Mini mental test 23/30’du. MRG spektroskopi ve perfüzyon MRG’da malignite lehine bulgular yokken,
demiyelinizan patoloji ya da vaskülit lehine bulgular saptandı. Hastaya demiyelinizan hastalık, vaskülit ön
tanısıyla 7 gün pulse steroid tedavisi başlandı. Tedavi sonrası kas gücü 4/5 olan hasta tetkik sonuçları ve
kontrol mrg ile kontrole çağrılarak taburcu edildi.

Tartışma:
TDL’nin santral sinir sistemi tümöründen ayırt edilip tanınması güç olabilmektedir. TDL patogenezi net
olarak bilinmemektedir. Antikor aracılı ve B hücre aracılı immünolojik mekanizmaların rol oynayabileceği
düşünülmektedir. Motor, duyusal, bilişsel ve serebellar semptomlar baskındır. Ayırıcı tanıda beyin tümörü,
metastaz , apse, vaskülit ve granülomatöz hastalık yer alır. Sistemik Lupus Eritematozus, etyolojisi tam
olarak bilinmeyen, otoimmün, birçok organ ve sistemi tutan bir bağ dokusu hastalığıdır. Bazen olağandışı
sunum bu hastalığın tanısını güçleştirmektedir. TDL akut tedavisinde pulse streoid tedavisi, yanıt alınamazsa
plazmaferez, rituksimab ve siklofosfamid önerilen tedaviler arasındadır. Sonuç TDL ayırıcı tanısında zorluklar
yaşanabilmektedir. Ayırıcı tanının dikkatli yapılarak hastanın gereksiz tetkik ve tedaviye maruz bırakılmaması
önemlidir.

SS-5 BİR AREA POSTREMA SENDROM OLGUSU
NEBAHAT TAŞDEMİR 1, ENES BOZKURT 1, İPEK ÇAĞIR 1, NESİBE BÜŞRA FİDANTEK 1, MUTTALİP ÖZBEK 1,
CUMALİ ÇETİNER 1, SALİH HATTAPOĞLU 2,
1
2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD, DİYARBAKIR
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD, DİYARBAKIR

Amaç:
Santral sinir sisteminin inflamatuar otoimmün demiyelinizan bir hastalığı olan nöromiyelitis optika spektrum
bozukluğu (NMOSD), klinik ve radiyolojik bulgular ışığında tanımlanır. Bu hastalık Aquaporin -4 su kanallarına
(AQP4) spesifik patojen antikorların varlığı ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle NMOs hastalığında tanı Kranial
MR da aquaporin-4 su kanallarından zengin Area Postrema (AP) da tipik lezyonların varlığı ile konulur. Area
postrema, dördüncü ventrikülün tabanında refleks kusma merkezidir ve hipotalamik/beyinsapı bağlantıları
yoluyla sıvı dengesini, ozmoregülasyonu, immunmodülasyonu ve kemo-sensitif nöronları aracılığı ile hıçkırık
gibi diğer önemli fizyolojik sistemleri düzenlemektedir. Bu bölgenin lezyonların da özellikle NMOs bozukluğunda
sıkı endotelial kapiller bağlar bozulur ve hastalarda kusma, bulantı hıçkırık gibi semptomlar ortaya çıkar.

Materyal ve Metot:
28 yaşında erkek hasta son bir aydan beri bulantı, kusma ve hıçkırık nedeni ile uyumadığını Aralıksız çare olacak
doktor aradığını belirtiyordu. Hasta gastroenteroloji servisinde yatırılarak tedavi edilmeye ve sorunun nedeni
araştırılmaya çalışılmıştı. Kusması nedeni ile bir ayda 80 kilodan 65 kiloya düştüğünü anlatıyordu. Hastanın
nörolojik muayenesinde dikkate değer patolojik bir bulguya rastlanmadı. Bulantı, kusma ve hıçkırık yakınmaları
nedeni ile area postrema sendromu olabileceği düşünülüp kontrastlı Kranial- MR istendi. Bulbusun sol
posterior kesiminde area postrema lokalizasyonunda ekspansiyona neden olan T2A görüntülerde hipointens
alan, kontrast sonrası tübüler ve nodüller kontrastlanma paterni izlendi. Radyolojik görünüm venöz anjiom,
kavernom veya NMO olabileceği şeklinde raporlandı. Hastanın serumu NMO-igG ve anti-MOG antikorları
bakılmak üzere laboratuvara yönlendirildi. Hasta da NMOs bozukluğu olabileceği düşünülüp İV 1gram/gün
metilprednisolon tedavisi başlandı. Hastanın bütün yakınmaları tedavinin 2 ci gününde sona erdi.

Sonuç:
NMOs hastalarını tanı konulduktan kısa süre içinde tedavi etmek gerekir. Atakları önlemeye yönelik ise uzun
süreli immunsupresif tedavi başlanması önerilmektedir. Biz bu hastamızda olası NMOs bozukluğu düşünüp
tedaviye başladık. Hastamızın yakınmaları kısa sürede geriledi. Laboratuar sonuçları NMOs hastalık tanısını
doğrularsa atakları önlemeye yönelik tedaviyi programlayacağız.

Referanslar:
1.Takahashi T, Miyazawa I, Misu T, et al. Intractable hiccup and nausea in neuromyelitis optica with antiaquaporin-4 antibody: a herald of acute exacerbations. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79: 1075–1078.
2. Iorio R, Lucchinetti CF, Lennon VA, et al. Intractable nausea and vomiting from autoantibodies against a
brain water channel. Clin Gastroenterol Hepatol 2013;11: 240–245. 3. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett
JL, et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology
2015;85:177–189

SS-6 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA TRİPTOFAN METABOLİTLERİNİN HASTALIĞIN KLİNİK TİPİ VE
ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ
HAKAN EKMEKCİ , MELİKE TURAN ,
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Amaç:
Triptofan (TRP) – kinürenin metabolizması santral sinir sisteminin üzerine hem genetik hemde çevresel
etkileri göstermede önemli rolü mevcuttur. MS hastaları ve sağlıklı kontrol grubunda triptofan yolu metabolit
düzeylerini – özellikle kinürenin (KYN) ve kuinolik asit (QUIN) – karşılaştırmayı ve hastalık klinik alt tipi ve EDSS
değeri ile (TRP) metabolitleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem:
MS tanılı (53 RRMS, 27 SPMS) toplam 80 olgu ve 41 sağlıklı gönüllü dahil edildi. RRMS hastaları RRMS-atak
ve RRMS-stabil olarak kendi içinde gruplandırıldı. Hasta ve kontrol grubunun serum triptofan metabolitleri
düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca hastaların EDSS düzeyleri ve hastalık süresi ile plazma triptofan metabolitleri
arasındaki bağıntı ve ilişki incelendi.

Bulgular:
Hasta grubun TRP ve serotonin seviyeleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05).
Tüm MS hastalarının KYN (105,38±65,43), QUIN (10,42±3,56) , KYN/TRP oranı (0,0218±0,019) ve QUIN/KYNA
oranı (1,7054±0,96141) sağlıklı kontrollere göre yüksek bulundu (p<0.05). Ancak triptofan metabolitleri ile
RRMS-atak vs RRMS-stabil hasta grubu arasında ve RRMS vs SPMS hasta grubu arasında triptofan metabolitleri
açısından farklılık saptanmadı (p>0.05). Triptofan metabolitleri ile hastalık alt tipi ve EDSS arasında anlamlı bir
ilişki bulunmadı.

Sonuç:
Bulgularımız triptofanın kinürenin yolağının MS hastalarında nörotoksik metabolitlerin üretimi yönünde
aktive olduğuna işaret etmektedir. Anahtar kelimeler: multipl skleroz; triptofan; kinürenin; EDSS

SS-7 MULTİPLE SKLEROZ VE OTOİMMUN HEPATİT: OLGU SUNUMU
UFUK EMRE TOPRAK , HANDE PERAN ,
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ

E-poster:
Otoimmun Hepatit, ekstrahepatik otoimmun hastalıklarla ilişkili nadir görülen kronik inflamatuar bir
hastalıktır. MS hastalarında hem hastalıkla eş zamanlı hem de kullanılan ilaç tedavileri sonrasında görülebilir.
Bu yazıda MS tanısı olan, takibinde fulminal otoimmun hepatit gelişen hastayı sunmak bu nadir klinik
tabloya dikkat çekmek istedik. Olgu Sunumu 30 yaşında kadın hasta acil servise yorgunluk ve sarılık şikayeti
ile başvuruyor. Öyküsünde 3 yıl önce Relapsing Remitting Multiple Skleroz tanısı aldığı ve İnterferon 1 b
tedavisi başlandığı öğreniliyor. Hastaya başvurusundan 8 ay önce servikal myelit nedeni ile 7 gün Pulse steroid
tedavisi veriliyor. 2 ay sonra kontrolde belirgin karaciğer enzim yüksekliği saptanması üzerine Gastroentroloji
bölümüne yönlendirilen hastada ilaca bağlı toksik hepatit düşünülerek interferon beta 1 b tedavisi kesiliyor.
Takipte karaciğer enzimleri düşen hastanın gebelik planı olması üzerine bu dönem ilaç kullanmak istemiyor.
İlaçsız takibi sırasında birkaç ay sonra aşırı halsizlik ve sarılık nedeni ile acil servise başvurusunda, karaciğer
enzimlerinin çok yüksek (AST:1012, AST:790) saptanması üzerine fulminal hepatit tanısı ile karaciğer nakil
merkezine sevk ediliyor. Burada yapılan karaciğer biyopsisinde otoimmun hepatiti saptanması üzerine steroid
ve imuran tedavisi başlanıyor. Hastanın takipte karaciğer enzimleri normal değerlere geriliyor. Sonuç Multilple
Skleroz hastalarının takibinde, ilaç tedavileri ile ilişkili toksik hepatit tablosunun dışında hem hastalık hem ilaç
tedavileri ile ilişkili, fulminal seyir gösterebilen otoimmun hepatit tablosu mutlaka akılda bulundurulmalıdır.

SS-8 SERTALİZUMAB (ANTİ-TNF) İLİŞKİLİ DEMİYELİNİZAN HASTALIK
ABDULKADİR ERMİŞ , EREN TOPLUTAŞ , ASİLE SEVAL ASLAN , MERYEM CAN , ERKİNGÜL BİRDAY ,
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

E-poster:
Giriş Tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) inhibitörleri birçok romatolojik hastalıkta kullanılmaktadır. Liateratürde
anti-TNF ilişkili demiyelinizan hastalıklar bildirilmiştir. Burada sertolizuab sonrası santral sinir sisteminde (SSS)’de
demiyelinizan hastalık gelişen 2 vakadan bahsedeceğiz. Vaka 1 29 yaşındaki erkek , 2010’da Ankilozan spondilit
tanısı almış. 2012-2014 arasında adalimumab ardından 6 ay etanersept ve 2016’da sertolizumab kullanmış.
2020’de puslu görme şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde sol homonim hemianopsi mevcuttu.
Kraniyal MR’da sağ oksipital kontrast tutan demiyelinizan lezyon görüldü. Beyin omurilik sıvısında(BOS) 11
mononükleer hücre, protein ve şeker normal, IGG index 0,66 ve OKB (2+) bulundu. Takibinde sertolizumab
kesildi, pulse steroid (1 g/gün, 5 gün) ile oral steroid uygulandı. Kliniği tamamen düzelen hastanın kontrol
MR’larında lezyon geriledi. Vaka 2 32 yaşında kadın ,psöriatik artrit (PsA) tanısıyla izlenen hasta etanercept 2,5
yıl ve Sekukinumab 1,5 yıl kullanmış. Nisan 2019’dan sonra sertolizumab tedavisi altındayken Mart 2021’de
bacaklarda uyuşma, güçsüzlükle başvurdu. Nörolojik muayenesinde paraparezisi mevcuttu. Servikal MR’da
T2 sekansında C6’da kontrast tutan lezyon izlendi. BOS’ta hücre ve protein normal, OKB negatifti, IGG indexi
0,46 idi. Sertolizumab kesildi, pulse (1 g/gün, 5 gün) ile oral steroid uygulandı. Tedavi sonrası alt ekstremite
kas gücü daha iyi oldu, lezyonunda az miktarda gerileme izlendi. Sonuç Literatürde TNF-α inhibitörü ilişkili
demiyelinizan lezyon görülen olgular bildirilmiş olup, ayrıcı tanısı zor olabilmektedir. Sertolizumab kullanımı
sonrası lezyon gelişen olgular nadirdir. Sertolizumab kullanırken SSS demiyelinizan lezyonu gelişen 2 vakamızı
sunmayı uygun gördük.

SS-9 TRANSVERS MİYELİT İLE PRESENTE OLAN PRİMER ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU: OLGU
SUNUMU
BURAK GEÇER 1, REZZAN YILDIZ 2, SERDAR BARAKLI 3, GÖNÜL VURAL 2,
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ANKARA ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
3
ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
1
2

E-poster:
GİRİŞ:Antifosfolipidantikor sendromu(AFAS),hem arteriyal hem de venöz tromboz eğiliminin arttığı,
antifosfolipid antikor pozitifliği ile karakterize otoimmun sistemik bir bozukluktur. Sinir sisteminin de hedef
de olduğu AFAS’ta trombotik ve trombotik olmayan nörolojik belirtiler görülebilmektedir.Trombotik olmayan
nörolojik belirtiler içerisinde multiple skleroz benzeri lezyonlar ve genellikle torasik segmentlerin etkilendiği
transvers miyelit nadir olarak yer alır.Bu bildiride transvers miyelit kliniği ile presente olan ve primer AFAS teşhis
edilen olgu sunulmuştur. OLGU:3 haftadır çabuk yorulma, her iki alt ekstemite distalinden başlayıp proksimale
yükselen uyuşma ve kuvvet kaybı şikayetleri ile başvuran 30 yaşında kadın hastanın anamnezinde yakın zamanda
geçirilmiş enfeksiyonu yoktu. Başvurusundan2 gün önce idrar inkontinansı olan hastanın nörolojik muayenesinde
bilateral alt ekstremiteler 4/5 motor kuvvetteydi ve T10’da seviye veren duyu kusuru vardı, derin tendon
refleksleri normoaktifti, bilateral babinski lakayttı. Elektromiyografik inceleme normaldi.Çekilen beyin-servikaltorokal manyetik rezonans görüntülemelerinde bilateral serebral hemisferde,periventriküler,supraventriküler
beyaz cevherde bazılarıventriküledikolsa da demiyelizan hastalığın tipik paternini sergilemeyen multiple fokal
hiperintensiteler ile C2,T8-T10 ve T12’deT2A sekanslarda hiperintens sinyal değişiklikleri görüldü,5 gün 1 gr/
gün intravenöz metilprednisolon tedavisi ile tama yakın düzeldi. VEP ve SEP normaldi. BOS incelemesinde,
BOS basıncı, hücre sayımı ve BOS biyokimyası normaldi. Oligoklonal band tip 1 negatifti. Demiyelizan hastalık
ve ayırıcı tanısına yönelik devam eden incelemelerindeantikardiyolipin IgM ve Beta-2 glikoprotein1 IgM
pozitifliği tespit edilen hastanın derinleştirilen anamnezinde 2. gebeliğinde derin ven trombozu öyküsünün
varlığıyla birlikte hastada primer AFAS teşhis edildi ve hasta antikoagule edildi, azatioprin başlandı; klinik ve
radyolojik olarak takibe alındı.TARTIŞMA:MS tanılı hastada antifosfolipid antikorları yüksek bulunabileceği
gibi,AFAS tanısı alan hastalarda beyaz cevher lezyonları da görülebilir.AFAS,ataklı seyirli gidiş ve MRG bulguları
ile MS’i taklit edebilir. BOS’ta OKB negatifliği,izole nörolojik sendrom, tromboz öyküsü ve warfarin cevabı
tanıda yardımcı olabilir. Transvers miyelit, AFAS’ın çok nadir bir bulgusudur; immün komplex aracılı vaskülit
ya da vasküler tromboz, yahut antifosfolipid antikorların spinal kord fosfolipidleri ile doğrudan etkileşimi olası
mekanizmalardır. Bu vaka sebebiyle hatırlatmak gerekir ki tüm transvers miyelit olgularının AFAS açısından
öykü, klinik ve laboratuar tetkikleriyle incelenmesi gerekir

SS-10 COVID-19 PANDEMİSİNDE MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLER
FATMA AKKOYUN ARIKAN , GÜNGÖR ÇAKMAKCI , GÖNÜL AKDAĞ , MUSTAFA ÇETİNER , SİBEL CANBAZ KABAY
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:
Amaç 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir pandemi olarak ilan edilen coronovirüs
enfeksiyonun yayılmasını azaltmak için küresel olarak önemli koruyucu önlemler alınmıştır. Ülkemizde de
alınan koruyucu önlemler arasında okul, iş ve seyahatin durdurulması, kısmi/tam sokağa çıkma yasağı ve
karantina süreci gelmektedir. Tüm bu önlemlerin uygulanması ve COVİD-19 varlığı Multipl Skleroz (MS)’lu
kişileri de etkilemiştir. Bu çalışma MS hastalarında Covid-19 ile ilgili davranışsal değişikliklere bakmayı
amaçlamaktadır. Yöntem Çalışmanın etik kurul onayı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi (KSBÜ)
girişimsel olmayan etik kuruldan alınmıştır. Çalışmada, KSBÜ Nöroloji Kliniği, MS polikliniğinden takipli MS
hastalarına tarafımızca hazırlanan anket ve Kessler Psikolojik Sıkıntı Ölçeği uygulanmıştır. Sonuç Çalışmaya
41 kadın, 9 erkek 50 hasta alınmıştır ve yaş ortalamaları 45’tir. Hastaların %78’i evli, %46’sı da çalışmaktaydı.
Pandemi sürecinden önce çalışan hastaların %39’u pandemi sürecinde de çalışmaya devam ettiğini belirtti.
Pandemiden önce hastaların %92’si düzenli olarak kontrollerine gittiklerini belirtirken, pandemi sürecinde
%58 oranında hasta enfeksiyon kapmamak için randevularını ertelediğini, %22 hasta doktorunun önerdiği kan
ve idrar tetkiklerini ertelediğini ve %20 hasta manyetik rezonans görüntülemelerini (MRG) doktoru önerdiği
halde ertelediğini belirtti. Atak geçirdiği halde hastaneye başvurmayan hasta oranı ise %10’du. %9 hasta
pandemi sürecinde hastalık modifiye edici tedavisini (DMT) bıraktığını söyledi. Hastaların %90’nı pandemi
döneminde streslerinin arttığını belirtti. Bu stres artışının nedenleri içinde en yüksek oranda (%86) COVID’e
yakalanmak yer alıyordu. %90 hasta hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığını belirtti. Yorum
Pandemi, MS hastalarında poliklinik ziyaretlerinin ertelenmesine,rutin kan ve idrar tetkiklerinin ve MRG’nin
iptal edilmesine, MS tedavisinde kullanılan immunmodülatör tedavilerde aksaklıklara ve hatta atak durumunda
hastaneye başvurunun aksamasına neden olmuştur. Covid-19 pandemisinin MS hastalarının sağlık hizmetleri
üzerindeki etkisini azaltmak için MS hastaları arasında Covid-19 ile ilgili tutum ve davranışsal uygulamaları
anlamak çok önemlidir.

SS-11 MULTİPL SKLEROZ HASTASINDA FİNGOLİMOD TEDAVİSİ KESİLDİKTEN SONRA GELİŞEN REBOUND
ALP SARITEKE , ROZA SARITEKE , LEVENT ÖCEK , UFUK ŞENER ,
İZMİR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:
27 yaşında kadın hasta 19 yaşında iken sağ bacağında güçsüzlük yakınması nedeni ile kliniğimize başvurdu.
Yapılan değerlendirmeler (anamnez, nörolojik muayene, beyin ve spinal MRG, BOS incelemesi ve uyarılmış
potansiyel testleri) sonrasında hastaya multipl skleroz tanısı konularak glatiramer asetat tedavisi başlandı
ve hasta MS polikliniğimizde takibe alındı. Glatiramer asetat tedavisi kullanırken hem lezyon sayısında artış
hem de atak öyküleri olması nedeni ile fingolimod tedavisine geçildi. Hastanın iki yıl boyunca fingolimod
tedavisi kullanırken atağı ve EDSS değerinde yükselme olmadı. Gebelik planı olan hasta kliniğimize başvurdu.
Gebelik planlayan hasta ve yakınına detaylı bilgi verildi. Gebelik isteği olan hastanın fingolimod tedavisi
kesildi. Yaklaşık iki ay sonra hasta sağ bacağında güçsüzlük ve jeneralize tonik klonik nöbet ile acil servise
başvurdu. Hastanın kontrastlı kranial MRG’sinde çok sayıda aktif lezyonu saptandı. Hastaya yedi gün 1 gr/gün
intravenöz metilprednizolon tedavisi başlandı. Hastada fingolimod tedavi kesilme sonrası rebound düşünüldü.
Fingolimod tedavisi MS tedavisinde kullanılan oral ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Fingolimod tedavi kesilmesi
sonrası bildirilen rebound klinik ve MRG aktivitesi olan olgular bulunmaktadır. Fingolimod tedavisi kesilme
sonrası hastalık aktivitesinin olabileceği akılda tutulmalıdır.

SS-12 NMO/SD HASTALARINDA COVID-19 ENFEKSİYONU VE ÖZELLİKLERİ:ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI
RABİA KOÇ 1, DURSUN CEYLAN 2, FURKAN SARIDAŞ 3, ÖMER FARUK TURAN 1,
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
3
ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
2

Özet:
Amaç: Kliniğimizde NMO/SD tanısı ile izlenen Aquaporin-4 Ab’u pozitif olan olgular ile Aquaporin-4 Ab’u ve
MOG antikoru negatif olan olgularda COVID-19 enfeksiyonu geçirme prevalansı ve özelliklerini tanımlamaktır.
Materyal/Metod: Kliniğimizde takip edilen ve NMO/SD tanısı alan 20 hasta 20/08/2021 tarihleri ile 15/09/2021
tarihleri arasında telefon ile aranarak COVID-19 enfeksiyonunun klinik bulgularını yaşayıp/yaşamadıkları( ateş,
öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, tat ve/veya koku kaybı), doktor başvurusu, test sonuçları, hospitalizasyon,
klinik seyirleri ve aşı durumları sorgulandı. Bulgular: Daha önceden NMO/SD tanısı alan hastaların demografik
ve hastalıkla ilgili klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri tablo 1’de özetlenmiştir. COVID-19 enfeksiyonunu
geçiren hastaların özellikleri ise tablo-2 de özetlenmiştir. Sonuç: NMO/SD hastalarında COVID-19 pandemisi
sırasında, anti-CD20 antikor tedavisi alan hastalarda tedaviye pandeminin başında kısa bir süre erteleme
yapılsa da devam edilmiştir. Buna rağmen Covid-19 enfeksiyonu geçiren NMO/SD hastalarının hiçbirisinde
ciddi enfeksiyon ya da yoğun bakım desteği gereken durum izlenmemiştir.

SS-13 PANDEMİ DÖNEMİNDE STEROİD KULLANIMI MULTİPL SKLEROZ VE DİĞER SANTRAL SİNİR SİSTEM
DEMİYELİNİZAN HASTALIĞI TANISIYLA İZLENEN OLGULARDA COVİD-19 RİSKİNİ ARTTIRDI MI?
ABDULKADİR ERMİŞ , EREN TOPLUTAŞ , ASİLE SEVAL ASLAN , ERKİNGÜL BİRDAY ,
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Özet:
Giriş: Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemisinin en yoğun olduğu başlangıç döneminde Multipl Skleroz (MS)
ve diğer SSS demiyelinizan hastalığı tanısıyla izlenen olgularda steroid kullanımı Covid-19 enfeksiyon
riskini arttırabileceğinden endişe ediliyordu. Bu nedenle hastalarımızda yüksek doz steroid tedavisinin
Covid-19 enfeksiyon riskini arttırıp arttırmadığını araştırmayı amaçladık. Materyal-Metod: Bu çalışmamıza
retrospektif olarak Mart 2020–Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi hastanesi Nöroloji
polikliniğinde izlenen, MS ve SSS demiyelinizan hastalığı olan 104 vaka alındı. Çalışmamız SARS-CoV-2 aşı
uygulamasından önceki dönemi kapsamıştır. Yeni ve ataklı MS, diğer demiyelinizan hastalık nedeniyle yüksek
doz metilprednizolon (İVMP) veya oral steroid alan hastaların kullanım süreleri ve tedavi sırasında Covid-19
geçiren hastalar belirlendi. Bulgular: Yaş ortalaması 35 ± 11 (17-68)’idi. Çalışmamızdaki 104 hastanın 44’ü
erkek, 60’ı kadındı. Hastaların 75’i MS, 13’ ü Optik Nörit , 8’i Transvers Miyelit, 3’ü Vaskülit, 3’ü NMO, 1’i
Clippers, 1’i MOG ilişkili demyelinizan hastalık idi. Steroid tedavisi öncesi Covid-19 açısından semptomlar
sorgulandı ve rutin kanlara, özellikle CRP düzeylerine bakıldı. 90 Hasta yüksek doz İVMP kullanmıştı. 3’ü İVMP,
1’i oral prednol kullanımı sırasında olmak üzere toplam 4 hasta Covid-19 tanısı aldı. Bu hastaların 3’ü MS, 1’i
Optik nörit idi, 1’i yoğun bakımda izlendi. Çalışmamızda Covid-19’a bağlı ölüm olmadı. Sonuç-Tartışma: Steroid
tedavisi sırasında enfeksiyon riski artabilmektedir. Steroid öncesi PCR testi istenmedi, semptom sorgulaması
yapıldı. Pandemi döneminde steroid kullanımı sırasında Covid-19 geçiren hasta oranımız %3.8’(4 hasta) idi.
Sonuçlarımız literatürdeki az sayıdaki çalışmaya benzerdi. Covid-19 enfeksiyonu gelişen hastalarımızda Covid
-19’a bağlı ölüm görülmedi.

SS-14 AKSİYEL “H” BULGUSU OLAN ANTİ-MOG POZİTİF BİR OLGU
ALP SARITEKE ,
İZMİR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:
26 yaşında kadın hasta kliniğimize yürüme güçlüğü ve idrar kaçırma yakınmaları nedeni ile başvurdu. Hastanın
hemogram, biyokimya ve serolojik kan tetkiklerinde anlamlı bir patolojik sonucu yoktu. Hastanın beyin ve spinal
manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) demiyelinizan lezyonlar ile uyumlu görünümleri vardı. Hastaya
lomber ponksiyon yapıldı. Oligoklonal band negatifti ve enfeksiyöz tetkikleri de negatif olarak sonuçlandı.
Ayrıca anti-AQP4 antikoru ve anti-MOG antikoru da çalışıldı. Anti-AQP4 antikoru negatifti. Hastanın anti-MOG
antikoru ise pozitif olarak sonuçlandı. Hastaya kortikosteroid tedavisi başlandı. Özellikle spinal MRG’de aksiyel
kesitlerde MOG ilişkili hastalıklarda MRG bulgusu olarak tanımlanan “H sign” görünümü dikkat çekiciydi. AntiMOG pozitif hastaların hem klinik hem de radyolojik özelliklerinin tanınması hem tanı hem de tedavi açısından
oldukça önemlidir. Bu olguda MOG ilişkili hastalıklar ve bu hastalıkla ayırıcı tanıya giren hastalıkların tanısında
radyolojik özelliklerin önemi vurgulanmak istenmiştir.

SS-15 ATİPİK BİR NÖROSARKOİDOZ BULGUSU: AREA POSTREMA SENDROMU
AYŞE POLAT , ABDULKADİR TUNÇ ,
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:
GİRİŞ Sarkoidoz, başta akciğerler ve lenfatik sistem olmak üzere çeşitli organ sistemlerinde kazeifiye olmayan
granülomların oluşumu ile karakterize multisistem inflamatuar bir hastalıktır. Nörosarkoidoz, sarkoidozlu
hastaların %5-10’unda görülür. Granülomlar meninksler, beyin, kraniyal sinirler, omurilik ve periferik sinirler
gibi sinir sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyebileceğinden, nörosarkoidozun klinik belirtileri de
heterojendir. Kranial nöropati en sık görülen belirtidir ve en sık olarak yüz sinirleri etkilenir ve nörosarkoidoz
vakalarının %50-70’inde görülür. Dirençli bulantı ile giden vakalar bildirilse de area postrema sendromu ile
prezente olan bir olgu literatürde bildirilmemiştir. OLGU 33 yaşında kadın hasta kliniğimize dirençli bulantı,
kusma, aralıklı hıçkırık, halsizlik şikayetleri ile başvurdu. Üç yıl önce spinal anestezi ile sezaryen doğum sonrası
şikayetlerin başladığı öğrenildi. Bu süreçte aralıklı alevlenmelerle aslında şikayetlerin hiç düzelmediği ifade
edildi. Bir yıl önce status epileptikus ve yoğun bakım yatış süreçlerinde ensefalit açısından değerlendirilmeleri
yapılmış, BOS proteini 244 mg/dL saptanmış, bunun dışında herhangi patolojik bir laboratuvar bulgusu
saptanmamıştı. Kliniğimize başvurusunda hasta düşkün, genel durumu orta, bilinç açık, koopere ve oryante
idi. Kranial sinir muayenesinde horizontal ve vertikal nistagmus izlendi. Hasta desteksiz yürüyemiyordu ve
belirgin ataksik idi. DTR canlı ve taban cildi refleksi bilateral ekstansör yanıtlı idi. Hastanın kranial MR’ında T2Flair sekanslarda beyin sapı, sağ mezial temporal lob ve sağ serebellumda hafif hiperintens lezyonlar önceki
incelemelerle benzer bulundu. Kontrastlı kesitlerde supratentoryel meningeal, beyin sapı-serebellum ve
spinal kordda uzun segment simetrik nodüler-subpial kontrast tutulumu tipik olarak nöro sarkoidoz ile uyumlu
bulundu. Serum ACE düzeyi 82 idi (8-52). BOS incelemesi tekrarlandı ve protein 177 mg/dL bulundu. Hastanın
toraks BT’sinde mediastinal istasyonlarda, sağ alt paratrakeal, subkarinal, bilateral hiler ve intrapulmoner
alanlarda büyüğü 16 mm çok sayıda LAP izendi. Parenkimal nodüller de mevcut olup sarkoidoz ile uyumlu
bulundu. Hastaya prednizon başlandı ve göğüs hastalıkları kliniği ile birlikte takibe alındı. 1. Haftanın sonunda
belirgin düzelme gözlendi. TARTIŞMA Nörosarkoidoz, nörolojik şikayetler geliştiren ve sarkoidozu olduğu
bilinen hastalarda ve hastalıkla uyumlu bulgular dizisi ile de novo başvuran hastalarda tanısal bir durumdur.
Nörosarkoidozlu hastaların yaklaşık yüzde 50’si, sarkoidoz ilk teşhis edildiğinde nörolojik bulgularla başvurur.
Nörosarkoidozluların üçte biri, hastalıklarının birden fazla nörolojik belirtisine sahiptir veya gelişir. Merkezi
veya periferik sinir sisteminin herhangi bir kısmı sarkoidozdan etkilenebilir. Nörosarkoidozlu hastaların yüzde
25 ila 50’sinde periferik fasiyal sinir felci gelişir. Nöroendokrin disfonksiyon tipik olarak hipotalamik inflamasyon
ile ortaya çıkar ve poliüri veya susuzluk, uyku, iştah, sıcaklık veya libido bozuklukları ile sonuçlanır. Perivasküler
dağılımdaki granülomatöz inflamasyon beyni içerebilir ve fokal veya jeneralize nöbetler veya parsiyel veya
jeneralize ensefalopati/vaskülopati üretebilir. Lezyonlar tipik olarak perivaskülerdir, ekstramedüller veya
intramedüller olabilir ve kauda ekina’yı içerebilir. BOS proteini hastaların üçte ikisinde tipik olarak 250 mg/
dL’ye kadar yükselir. Olgumuz 3 yıl gibi uzun bir süreçte tanı alamamıştır. Şikayet ağırlıklı olarak bulantı, kusma,
baş dönmesi ve aralıklı hıçkırık olsa da, özellikle kontrastlı çekimin diagnostik değeri, serum ACE yüksekliği,
BOS protein yüksekliği gibi ipuçlarının dikkatli değerlendirilmesi önemlidir. Area postrema sendromu ile
başvuru literatürde henüz bildirilmemiş olup hastaların bu açıdan dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.

SS-16 PRİMER MSS VASKÜLİTİ VE OTOİMMUN ENSEFALİT, DİAGNOSTİK İKİLEM
SENA BONCUK , ABDULKADİR TUNÇ ,
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:
GİRİŞ Merkezi sinir sistemi (MSS) vasküliti, beyin, omurilik ve meninkslerin vasküler inflamasyonu ve
destrüksiyonuna neden olan geniş bir hastalık yelpazesini ifade eder. MSS’nin primer anjiiti (PACNS), MSS ile
sınırlı olan vaskülit için tercih edilen isimdir. Ensefalit, birçok etiyolojiye sahip beynin iltihabi bir durumudur.
Genellikle hücre içi nöronal proteinlere (onkonöronal proteinler) karşı antikorlarla ilişkili klasik paraneoplastik
ensefalit sendromları ve nöronal hücre yüzeyi/sinaptik proteinlere karşı antikorlarla ilişkili ensefalit sendromları
(sıklıkla otoimmün ensefalit olarak tanımlanır) dahil olmak üzere, immün aracılı çeşitli ensefalit türleri vardır.
Burada tanısal açısından zorlandığımız bir diagnostik ikilemi sunmak istiyoruz. OLGU: Yirmi iki yaşında kadın hasta
acil servisimize bilinç kaybı, çenede kasılma, aralıklı davranış problemleri şikayetleri ile getirildi. Öyküsünden
yakınmaların 1 yıl önce gribal enfeksiyon sonrası baş dönmesi ile başladığı, bu süreçte tekrarlayan ataklarla
araştırıldığı, son olarak 2 ay önce sağ hemiparezi gelişince inme tanısıyla tedavi gördüğü öğrenildi. 3 hafta önce
baş dönmesi, bulantı, bulanık-çift görme şikayetleri ile tekrar dış merkeze başvuran hasta yatırılarak araştırılmış.
Kranial MR’da lezyonların belirgin progrese olduğu, bazı lezyonların demiyelinizan natürde olduğu gözlenmiş.
Hastanın tarafımıza başvuru muayenesinde apatisi mevcuttu, tekli emirlere koopere idi. Oryantasyonu dalgalı
seyrediyordu, konuşması yavaştı, kısa cümleler kurabiliyordu. Dört ekstremite proksimal hakim 4/5 tetraparezik
olup DTR’si canlıydı. Bilateral aşil klonusu ++/++, TCR L/L, yürüyüşü belirgin ataksikti. Kranial MR ‘ında suprainfratentoryel yaygın, kortikal, jukstakortikal, kallosal-perikallosal, pons orta hatta, serebellar multipl T2-Flair
hiperintens izlendi. Önceki MR’ larda bazı lezyonların difüzyon kısıtılılığı gösterdiği, bazılarının ADC karşılığı
olduğu izlendi. VEP incelemesinde bilateral P100 latansları uzun izlendi. BOS proteini 214 mg/dL saptandı.
Hücre görülmedi. BOS’da viral-bakteriyel menenjit panelleri negatif sonuçlandı. Oligoklonal band, IgG indeksi,
NMO-MOG antikorları, otoimmun ensefalit paneli ve paraneoblastik panel testleri negatif sonuçlandı. EEG
incelemesi yaygın teta-delta yavaş dalga paroksizmlerini gösterdi ve evre 1-2 ensefalopati lehine yorumlandı.
Hastanın ocak ayından bu yana bir takım kişilik değişiklikleri yakınlarınca belirtildi. Sabah ayrı, akşam ayrı bir
kişiliğe büründüğü ifade edildi. Abisinin arkadaşını erkek arkadaşı olarak düşünüyor ve bir film karakterini kendi
yaşıyordu (Disosiyatif bozukluk?). Hastaya 1 gr/gün pulse steroid ve azatioprin tedavisi başlandı, 10 gün pulse
steroid tedavisi sonrası klinik düzelme olmadı, aksine pulse sonrası apati-konfüzyon ve psikiyatrik semptomlar
artış gösterdi. Seronegatif otoimmun ensefalit ön tanısı ile plazmaferez başlandı. Plazmaferez sonrası anlamlı
düzelme gözlendi. Takipte DSA yapılan hastada vaskülit bulgusu saptanmadı. İdame tedavisi ritüximab olarak
planlandı. TARTIŞMA: PACNS ağırlıklı olarak beyin parankiminin, omuriliğin ve leptomeninkslerin küçük ve orta
büyüklükteki arterlerini etkileyerek MSS işlev bozukluğunun semptom ve bulgularına neden olur. PACNS, hem
klinik sunumunda hem de radyolojik belirtilerinde bir dizi başka bozukluk tarafından taklit edilebilir. Baş ağrısı,
bilişsel bozulma ve inme ile başvurabilen hastalarda ayrıca kraniyal nöropatiler, ataksi ve nöbet gibi daha az
yaygın semptomlar bildirilmiştir. Tedavi edilmeyen PACNS semptomları ve belirtileri aylar boyunca ilerler. Bir
seride semptom başlangıcından tanıya kadar geçen ortalama süre 170 gündür. Otoimmün ensefalit insidansı
100.000 kişi-yılda 5-10’dur. Tanı, ilerleyici ensefalomiyelitin klinik görünümüne ve ensefaliti düşündüren
beyin görüntüleme bulgularına dayanır. Negatif antikor testi sonuçları, otoimmün ensefaliti dışlamaz ve
tedavi edilmeyen hastalarda artmış morbidite ve ölüm riski vardır. Otoimmün ensefalit sendromları, tipik
limbik ensefalitten hafıza, biliş, psikoz, nöbetler, anormal hareketler veya koma gibi karmaşık nöropsikiyatrik
semptomlara sahip sendromlara kadar uzanan geniş bir klinik spektruma sahiptir. Hastamızda gelişen inme
epizodları, takipte bilişsel-davranışsal bozukluklar, atipik MR bulguları, benzer BOS sonuçları, negatif DSA ile
tanısal bir ikilem oluşmuş, takipte ritüximab ile kısmi iyilik hali sağlanarak takibe alınmıştır. MSS’yi etkileyen
bu nadir hastalıkların ayırıcı tanısının önemini vurgulamak adına olgumuz sunulmaya değer görülmüştür.

SS-17 RRMS OLGULARINDA FİNGOLİMOD TEDAVİSİNİN KLİNİK, MR GÖRÜNTÜLEME VE NEDA-3
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HANDE BALTACI , TAYLAN ALTIPARMAK , BELGİN KOÇER ,
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:
Amaç: Bu çalışmada fingolimodun RRMS hastalarında klinik ve MR görüntüleme üzerine etkinliğini ve
güvenilirliğini değerlendirmek amaçlandı. Yöntem: Ocak 2012-Aralık 2019 tarihleri arasında takip edilen
aralıksız en az bir yıl süreli olmak üzere sekiz yıla kadar fingolimod kullanmış 59 RRMS tanılı hasta çalışmaya
dahil edilmiştir. Kriterlere uygun hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Tedavinin farklı
hasta gruplarında etkinliğini değerlendirmek amacıyla hastalar yaş (<20, 20-41, 40<) ve EDSS puanına (<2,5,
3-5,5 ve >5,5) göre alt gruplara ayrılmıştır. Hastalar Fingolimod tedavisi altında NEDA-3 sürdürülebilirliği
açısından da değerlendirilmiştir. Sonuç: Çalışmamıza 45’i kadın (%76,3), 14’ü erkek (%23,7) olmak üzere toplam
59 hasta dahil edilmiş olup yaş ortalaması 38,9±10,9‘dur. Bir önceki yıldaki ortalama atak sayısı 1,07±0,74
ve bazal EDSS puanı 2,06±1,5 idi. Hastaların ortalama Fingolimod kullanım süresi 33,6±18,4 aydır. Tedavinin
1.yılında atak sayısı bazale göre %86 oranında düşmüş ve bu etki devam eden yıllarda da sürmüştür. Dört yılın
sonunda hastaların %66,7’sinde EDSS ≤ 2,5 olarak seyretmeye devam etmiştir. Tedavinin 1. yılında NEDA-3’ü
sürdürebilen hasta oranı %46,3 iken 2. yıl ve 3. yıllar için sırasıyla %42,3 ve %23,5’tür. Bazal atak sayısının
daha yüksek olmasının NEDA-3 sürdürülebilirliği açısından daha yüksek risk ile ilişkili olduğu saptanmıştır
(p=0,038). Hastaların ikisinde (%3,4) kan lenfosit sayısı 200/mm3 altına düşmüştür. Bir hastada antiviral tedavi
ile kontrol altına alınabilen oftalmik VZV enfeksiyonu gelişmiştir. Bir yıl sonunda %91,5 hasta, 2.yılda %82,9
ve 3.yılda %92,3 hasta tedavide kalmıştır. Yorum: Sonuç olarak Fingolimodun yaştan ve cinsiyetten bağımsız
olarak hastalık aktivitesi (ataklar ve MRG’de lezyonlar) üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, EDSS puanında
stabilizasyon sağladığı ve güvenlik profilinin de oldukça iyi olduğu saptanmıştır. Fingolimod RRMS farklı alt
gruplarında etkili ve yan etkileri yönetilebilen bir tedavidir.

SS-18 OKRELİZUMAB KULLANAN MS HASTALARINDA COVID-19 AŞI SONRASI ANTİKOR SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
NAZLI GAMZE BÜLBÜL 1, MELİH TÜTÜNCÜ 2, UĞUR UYGUNOĞLU 2, SABAHATTİN SAİP 2, AKSEL SİVA 2,
1
2

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:
AMAÇ Coronavirüs (SARS-CoV-2) akut respiratuar distres sendromuna yol açarak hızla yayılan ve tüm dünyayı
derinden etkileyen COVID-19 pandemisine sebep olmuştur. COVID-19’a karşı geliştirilecek güvenli ve etkili
bir aşı pandemi koşullarında elzem hale gelmiştir. CD20 eksprese eden B hücrelerini seçici olarak hedefleyen
bir rekombinant hümanize monoklonal antikoru olan Okrelizumab’ın anti-SARS-CoV-2 antikor düzeylerini
azalttığı ya da tamamen ortadan kaldırdığını gösteren az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmamızda
Okrelizumab kullanmakta olan MS hastalarında inaktif ve mRNA COVID-19 aşıları sonrası antikor yanıtlarını
değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı MS
polikliniğinde takipli ve COVID-19 aşılarını ocrelizumab tedavisinden en az 12 hafta sonunda yapılan ve son aşı
tarihinden sonra 3 ay içerisinde kan örnekleri alınan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet,
MS tipi, yapılan COVID aşısı türü (inaktif/mRNA) ve SARS-CoV-2 Ig G antikor titreleri kaydedildi. SONUÇ
Çalışmaya yaşları 22 kadın (%68,8) ve 10 erkek (%31,3) hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 39 ± 10,64 (19-60)
idi. Hastaların 14’ü (%43,8) RRMS, 12’si SPMS (%37,5) ve 6’sı PPMS (%18,8) ile takip edilmekte idi. Hastaların
25’ine mRNA aşısı, 7’sine inaktif aşı uygulanmıştı. İnaktif aşı olan 7 hastanın 4’ünde (%57) antikor negatif,
3’ünde (%43) pozitif saptanırken; mRNA aşısı olan 25 hastanın 14’ünde (%56) antikor negatif, 11’inde (%44)
ise pozitif idi. Tüm hastaların 14’ünde (%44) antikor sonucu pozitif, 18’inde (%56) negatif olarak sonuçlandı.
Antikor pozitifliği ile cinsiyet ve MS alt tipleri arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmadı (p=0,212 ve
p=0,243). Antikor düzeyi negatif olanlar, pozitif olanlara göre anlamlı olarak daha yaşlı idi (p=0,01). mRNA
aşılarında oluşan antikor titresi ortalaması, inaktif aşılara göre daha yüksekti ancak istatistiksel olarak anlamlı
ilişki bulunmadı (p=0,697). Antikor titresi ile cinsiyet ve MS alt tipleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı
(p=0,1116; p=0,295). YORUM Okrelizumab, MS üzerindeki terapötik etkisini pre-B ve matür B lenfositleri
üzerindeki CD-20 molekülüne bağlanması sonucu oluşan antikor bağımlı hücresel sitotoksisite ve fagositoz
yoluyla gerçekleştirmektedir. MS hastalarının enfeksiyonlara karşı korunmasında aşılanma önemli bir rol
oynamaktadır. Çalışmamızda Ocrelizumab alan hastalarda antikor oluşumu %44 saptanmış olup literatürdeki
çalışmalar ile uyumlu saptanmıştır.

SS-19 MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA NÜTRİSYONEL DURUM SAPTANMASINDA MİNİ NÜTRİSYONEL
DEĞERLENDİRME TESTİ
HATİCE YÜKSEL , SEMRA MUNGAN ,
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Özet:
Giriş: Multiple skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin (MSS) ataklarla seyreden kronik inflamatuar demiyelinizan
bir hastalığıdır. Diyet MS etiyopatogenezini araştıran çalışmaların önemli konularından biri olmuştur. Bununla
birlikte MS’li hastalarda nütrisyonel durumun değerlendirilmesi geniş olarak çalışılmamıştır. Biz çalışmamızda
MS’li hastalarda Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) ile Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) test
skoru arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya 54 MS hastası alındı. Hastaların EDSS skoru
ve MNA test skoru hesaplandı. EDSS skoru 2’nin altında olanlar Grup1 ve EDSS skoru 2-3.5 arasında olanlar
Grup2 olarak sınıflandırıldılar. Çalışmaya EDSS skoru 4 ve üzerinde olan hastalar alınmadı. Sonuçlar: Grup2’de
MNA skoru (22.81±3.34) Grup1’den (25.22±2.05) istatiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (p:0.012).
Grup2’de yaş ve hastalık süresi Grup1’den anlamlı derecede daha yüksekti (p:0.045 ve p:0.003). Vücut kitle
indeksi, total protein, albümin, ferritin, vitaminB12, vitaminD, hemoglobin, beyaz küre ve CRP seviyeleri
açısından Grup1 ve Grup2 arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p:0.333, p:0.593, p:0.658,
p:0.292, p:0.117, p:0.983, p:0.511, p:0.703 ve p:0.127). Tüm hastalar değerlendirmeye alındığında EDSS skoru
ile MNA skoru arasında ters yönlü anlamlı bir korelasyon mevcuttu(r:-0.524, p:0.001 ). Tartışma: Erken evre
MS’li hastalarda kilo kaybı sık değildir. Ancak kilo kaybı olmaması nütrisyonel dengenin iyi olduğu anlamına
gelmez. Biz bu çalışmamızda hafif ve orta derecede dizabilitesi olan MS hastalarında genel nütrisyonel dengede
bir bozulma saptadık. Çalışma grubumuzun küçüklüğü ve kesitsel olduğu göz önüne alındığında nütrisyonel
dengedeki bu bozulmanın sebep veya sonuç olduğu konusunda bir fikir yürütmek uygun olmayacaktır. Ancak
bu hastalarda dengeli beslenme programı nütrisyonel dengenin düzeltilmesi yanında hastalığın tedavisinde ve
prognozunda olumlu etkilere yol açabilir.

SS-20 COVİD-19 mRNA BNT162b2 AŞISI SONRASI BAŞLAYAN NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM HASTALIĞI
OLGUSU
ESER BULUŞ¹, İLAY ÇALIŞKAN², NAZİRE AFŞAR³, AYŞE ALTINTAŞ¹ ² ⁴

¹ KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
²KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
³ACIBADEM SAĞLIK GRUBU, ALTUNİZADE HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
⁴KOÇ ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP ARAŞTIRMA MERKEZİ

AMAÇ:
Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı, astrositlerde bulunan aquaporin-4 su kanal proteinine karşı
oluşan otoantikorların yol açtığı merkezi sinir sisteminin nadir görülen otoimmün hastalığıdır. Covid-19
mRNA BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) aşısı sonrası başlangıç gösteren Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı
olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

OLGU:
Bilinen kronik hastalığı olmayan 43 yaşında kadın hasta, 2. doz Covid-19 mRNA BNT162b2 aşısından 24 saat
sonra ortaya çıkan sağ optik nörit bulgularıyla başvurdu. On gün süreyle 1 gr/gün intravenöz metilprednizolon
tedavisi uygulanan hastada klinik tam düzelme gözlendi. Taburculuğundan 1 ay sonra sağ yanda uyuşma, sağ
taraf güçsüzlüğü, idrar ve gaita yapamama şikayetleriyle yeniden başvurdu. Nörolojik muayenesinde sağ alt
ve üst ekstremitelerinde kas gücü 4/5 düzeyinde, derin tendon refleksleri tüm odaklarda canlı ve Hoffman iki
yanlı pozitifti. Duyu muayenesinde T2 düzeyine kadar seviye veren duyu kusuru, idrar ve gaita retansiyonu
mevcuttu. Kontrastlı spinal manyetik rezonans görüntülemesinde servikal 1’den orta torakal bölgeye kadar
uzanım gösteren, T1 hipointens T2 hiperintens, ekspansil karakterde lezyon ve yamasal tarzda kontrast
tutulumları tespit edildi. Anti-aquaporin 4 antikorları pozitif saptandı. Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı
tanısıyla 10 gün 1 gr/gün intravenöz metilprednizolon sonrası 6 kür plazma değişimi yapıldı. Sonrasında
tedaviye rituksimab ile devam edildi.

SONUÇ VE TARTIŞMA:
Yeni Covid-19 mRNA aşıları çeşitli otoimmün ve inflamatuvar yan etkilere neden olabilmektedir. Olgumuz
şu an ki bilgilerimize göre Covid-19 mRNA aşısı sonrası bildirilen ilk Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı
olgusudur. mRNA aşılarının hümoral ve hücresel immüniteyi nasıl aktive ettiği konusunda yapılacak daha
detaylı araştırmalar, mRNA aşılarıyla santral sinir sisteminin otoimmün hastalıkları arasındaki klinik ilişkiyi
daha iyi anlayabilmemizi sağlayacaktır.

SS-21 LİMBİK ENSEFALİTİ TAKLİT EDEN ORTA HAT GLİOMU: VAKA SUNUMU
BADE GÜLEÇ, ZEYNEP ECE KAYA, CENGİZ YALÇINKAYA, SABAHATTİN SAİP

İUC-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Giriş ve Amaç:
Limbik ensefalit (LE); subakut başlangıçlı hafıza kaybı, temporal lob epilepsisi ve davranışsal değişikliklerden
oluşabilen zengin klinikli bir sendromdur. Radyolojik olarak genellikle bilateral lokalizasyonlu, özellikle mesial
temporal yapıların (hipokampus ve amigdala) etkilendiği T2-FLAIR hiperintens görünümle karakterize olmakla
birlikte herpetik ensefalit veya temporal tümörler gibi diğer hastalıklarda da bulunabilir. Bu olgu sunumunda
amacımız otoimmün limbik ensefalit tanısı alan bir hastanın tanı, tedavi ve takip sürecini tartışmak ve ayırıcı
tanılarda ne düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktır.

Olgu sunumu:
Normal doğum, normal büyüme gelişmesi olan 14 yaşında kadın hasta; 6 aydır boş bakma, aynı şeyleri tekrar
tekrar yaşama hissi nedeniyle Nöroloji polikliniğine başvurduğunda yapılan EEG’sinde solda belirgin her iki
fronto-temporal bölgede diken/keskin-yavaş dalga paroksizmleri görülmüş, çekilen kraniyal MR’ında her
iki talamusta, hipokampus, amigdala ve parahipokampal girusta hafif ekspansil karakterde kontrastlanma
göstermeyen diffüz T2/FLAIR sinyal artışları izlenmiş. Laboratuvar tetkiklerinde vaskülit paneli, tiroid fonsiyon
testleri ve Wilson açısından negatif bulunmuş. Otoimmün ensefalit ön tanısıyla interne edilen hastaya
yapılan BOS tetkiklerinde patolojik bulgu saptanmamış. 10 gün 1000 mg IVMP ve 0.4 mg/kg/5 gün IVIG
tedavileri alan hastanın tedavi sonrası kontrol kranial MR’ında regresyon olmaması nedeniyle lezyonlarının
natürünün belirlenmesi açısından sağ temporal lob biyopsisi yapılmış ve diffuz grade 4 midline glioma olarak
sonuçlanmıştır. Hasta inoperabl olarak kabul edilmiş, kemoterapi ve eş zamanlı radyoterapi planlanmıştır.

SS-22 UZUN SEGMENT MİYELİT İLE PREZENTE OLAN PRİMER MSS LENFOMASI: VAKA SUNUMU
MERVE HAZAL SER1, BADE GÜLEÇ, AYŞE SALİHOĞLU2, UĞUR UYGUNOĞLU1

İSTANBUL ÜNIVERSITESI-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESI, NÖROLOJI ANABILIM DALI, İSTANBUL

1

İSTANBUL ÜNIVERSITESI-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESI, İÇ HASTALIKLARI ANABILIM DALI,
İSTANBUL
2

Giriş:
Uzun segment transvers miyelit(LETM), NMOSD hastalığının karakteristik bir özelliği olarak iyi bilinen bir
antitedir ancak diğer immün-inflamatuvar hastalıklar, vasküler sebepler, enfeksiyöz prosesler, primer ve
sekonder malinite invazyonları ve paraneoplastik hastalıklar da sebp olabilir. LETM ile başvuran ve aylar içinde
primer santral sinir lenfoması tanısı alan vakamız üzerinden görüntüleme ve klinik veriler eşliğinde ‘muhtemel
paraneoplastik LETM’ ayırıcı tanısı tartışılacaktır.

Olgu sunumu:
65 yaşında kadın hasta yürüme güçlüğü, sfinkter disfonksiyonu ve duysal şikayetler ile nöroloji polikliniğine
başvurdu. Başvurudan 3 ay önce göğsünde kaşıntı hissi ile başlayan semptomları günler içinde artmış;
karıncalanma ve yanma hissi, T4 seviyesinin altında uyuşukluk ve düşmeler ve idrar kaçırma eklenmişti.
Özgeçmişinde 40 yıl önce laringeal in-situ karsinoma operasyonu dışında özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde
derin tendon reflekslerinde canlılık ve paraparezi saptandı. Destek ile sadece birkaç adım yürüyebilmekteydi.
T4 seviyesinin altında hipoestezi ve hiperaljezi ile birlikte idrar ve gayta inkontinansı eşlik etmekteydi. Torasik
MRG’de santral yerleşimli, T3’ten T8’e kadar uzanan, difüz kontrastlanan T2 hiperintens ekspansil lezyon
görüldü. BOS örneklemesinde hafif protein yüksekliği (55mg/dl) dışında özellik yoktu. Hasta servise yatırılarak
7 gün 1000mg IVMP ve sonrasında 5 seans plazmaferez uygulandı. Yatışı sırasında yapılan ayrıntılı malignite
taramaları, otoimmun ensefalit paneli, paraneoplastik paneli, anti-MOG ve aquaporin-4 otoantikoru negatif
sonuçlandı. Hastanın taburculuğunun 2. ayında çekilen kranial, servikal ve torakal MRG’leri normaldi.
Taburcuğunun 6. ayında ensefalopati ile başvuran hastanın kranial MRG’de sol kaudotalamik lokalizasyonlu,
T2 hiperintens, ödemli ve periferal kontrast tutan lezyonu görüldü. Biyopsi sonucu büyük B hücreli lenfoma
tanısı aldı.

Tartışma ve Sonuç:
Paraneoplastik myelopatilerin ayırıcı tanısında simetrik longitudinal T2 hiperintens lezyon ve simetrik diffüz
kontrastlanma yol gösterici MRG bulgusu olabilir.

Tartışma ve sonuç:
Bilateral talamik-temporal lob tutulumu olan hastalarda eşlik eden nöbet varlığı, subakut progresif başlangıç
ön planda ilk olarak otoimmün ensefaliti düşündürse de immunoterapi sonrası klinik ve/veya radyolojik yanıtın
olmaması halinde ayırıcı tanıdaki diğer patolojiler de mutlaka ekarte edilmelidir.

SS-23 COVID-19 AŞININ TETİKLEDİĞİ ADEM OLGUSU
ÖZGÜR ÖZTOP ÇAKMAK1, SALİM SAİD AHMED2, AYŞE ALTINTAŞ1
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, NÖROLOJİ ABD
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AGA KHAN HOSPİTAL, MOMBASA

Amaç:
Akut dissemine ensefalomyelit (ADEM) immune aracılı demyelizan santral sinir sistemi hastalığıdır. Enfeksiyon
ya da daha nadir olarak aşılama ile tetiklenebildiği bildirilmiştir. COVID-19 enfeksiyonuna sekonder ADEM
vakaları bildirilmiş ancak SARS-Cov 2 virüsüne karşı aşılama ilişkili ADEM olguları nadir olarak sunulmuştur.
Bu sunumda SARS-Cov 2 virüsüne karşı ikinci doz aşılamadan altı hafta sonra ADEM gelişen bir olgu, aşılama
ve ADEM ilişkisine dikkat çekmek üzere tartışılacaktır.

Olgular:
Otuz dört yaşında kadın hasta sağ bacakta yamasal uyuşukluk yakınması ile başvurdu. Nörolojik muayenelerinde
sağ alt ekstremite distalinde yamasal parestezi dışında bulgu yoktu. Beyin MR incelemesinde eş zamanlı geliştiği
düşünülen çoğunluğu kontrast tutan yaygın demyelizan plaklar saptandı. Anti MOG antikor, oligoclonal band
negatifti. BOS incelemesinde protein değeri 24.1 mg/dL (N:15-45mg/dL), enfeksiyon belirteçleri negatifti.

Tartışma:
Bu sunumumuzda amacımız COVID-19 enfeksiyonuna karşı kitlesel bağışıklık elde etmeye yönelik uygulanan
aşılamanın tetikleyebileceği ADEM olgularına dikkat çekmektir. Olgumuzun hikayesinde ADEM tetikleyebilecek
başka bir faktör bulunmaması ve zamansal yakın ilişki olası SARS-Cov 2 aşılama ile tetiklenen ADEM varlığını
akla getirmektedir. Literatürde de giderek artan sayıda olgu sunumu olası SARS-Cov2 aşılama ile ADEM
ilişkisine dikakt çekmektedir.

SS-24 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİNİN TÜMEFAKTİF DEMİYELİNİZAN LEZYONLARDAN AYRILMASINDA
MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ: OLGU SUNUMU
ONUR ANIL MUTLU, SABAHATTİN SAİP

GİRİŞ VE AMAÇ:
Tümefaktif demiyelinizan lezyonlar (TDL); 2cm’den büyük fokal demiyelinizasyon alanlarıdır. Hem oluşturdukları
semptomlar hem de manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinde kitle etkisi, perilezyonel ödem, santral
nekroz, sınır düzensizliği, kontrast tutulumu gösterebilmeleri nedeniyle klinik ve radyolojik olarak merkezi sinir
sistemi (MSS) tümörlerini taklit edebilmektedirler. Tanı sıklıkla cerrahi biyopsi ya da lezyon rezeksiyonu sonrası
histopatolojik inceleme ile konmaktadır. Amacımız; histopatolojik inceleme sonucu anaplastik astrositoma
tanısı almış bir olgu üzerinden MSS tümörü ve TDL ayırıcı tanısında proton manyetik rezonans spektroskopinin
(MRS) yerini tartışmaktır.

OLGU:
33 yaşında erkek hasta; Aralık 2019’da kaplıca sonrasında sağ bacaktan başlayıp sağ kol ve ağız kenarına yayılan
1-2 dakika süren kasılma şikayeti olmuş, bu esnada farkındalığı korunmuş. Acil servise başvurusunda nöbet
düşünülerek karbamazepin 400 mg/gün başlanmış. Bir hafta sonra egzersiz sonrası şikayetleri tekrarlayan
hastanın dış merkez Nöroloji başvurusunda çekilen DWI MR’da sol frontal lob presantral girusta kitlesel lezyon
saptanmış. Bunun üzerine çekilen kontrastlı kraniyal MR’da halkasal kontrastlanan ve çevresi ödemli olan
lezyon ön planda glial tümör lehine değerlendirilmiş. MRSte yüksek kolin pikleri, laktat-lipid pikleri ve N-asetil
aspartat miktarında azalma yüksek grade glial tümör ile uyumlu olarak yorumlanmış. Hasta bunun üzerine
ikinci görüş için başka bir merkeze başvurmuş, orada yapılan MR görüntülemelerinde inkomplet rim tarzında
sinyal artışı, hipoperfüze olması, spektral çalışmada kolin artışı, 2-hidroksiglutarat pikinin olmayışı ve laktat
pikinin tümefaktif demiyelinizan lezyon ile uyumlu bulunması üzerine hastaya intravenöz metilprednizolon
(IVMP) 1000 mg/gün planlanmış ve ilk dozu uygulanmış. Sonrasında tarafımıza başvuran hasta Ocak 2020’de
interne edildi. Yapılan BOS tetkikinde hücre görülmedi, BOS proteini: 30 glukoz: 68(eş zamanlı kan şekeri: 144),
OKB patern 1 ve IgG indeksi:0,32 olarak sonuçlandı. NMO, Anti-MOG, otoimmün ve paraneoplastik antikor
paneli negatif geldi. Hastaya 7 gün IVMP uygulandı. Pulse steroid tedavisinin 7. gününde çekilen kraniyal
MR’da kontrastlanma ve ödemde gerileme görülmesi üzerine hasta oral metilprednizolonla taburcu edildi; 1 ay
sonra kontrol kontrastlı MR ile değerlendirilmesi planlandı. Çekilen kontrastlı kraniyal MR görüntülemesinde
lezyon boytunun progrese olması üzerine hasta nöroradyoloji konseyinde değerlendirildi ve tümör lehine
yorumlanarak biyopsi önerildi. Ekim 2020’de opere edilen hastanın patoloji sonucu anaplastik astrositoma
(Grade 3) olarak raporlandı. Sonrasında 30 kür radyoterapi uygulandı ve kemoterapiye başlandı. Hastaya
en son Ekim 2021’de 12. kür kemoterapi uygulanmıştır .Nöbet sıklığı ayda bire düşen hastanın yeni gelişen
nörolojik yakınması bulunmamaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇ:
MSS tümörleri ve TDL hem klinik hem de radyolojik olarak birbiriyle karışabilen tablolardır. Her ikisinin de
kesin tanısı histopatolojik olarak konsa da tanı sürecinde radyolojik inceleme önemli yer tutmaktadır. Yapılan
çalışmalarda MSS tümörleri ve TDL ayırıcı tanısında MRS kullanımının yararlı olduğu gösterilmiştir. MRSte
Cho/Cr yüksekliği, Cho/NAA yüksekliği (>1.72), laktat pikinin yüksek gradeli gliomaları TDLden ayırt etmede
yararlı olabileceği gösterilmekle beraber bu konuda daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

SS-25 SEKONDER PROGRESİF MULTİPLE SKLEROZDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
SENA DESTAN BÜNÜL, HÜSNÜ EFENDİ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
Multipl skleroz, inflamatuar aktiviteyle ilgili olarak belirgin demiyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize
edilen, kronik bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Multiple Sklerozun seyrine göre relapsing remitting
multiple skleroz (RRMS), sekonder progresif multiple skleroz (SPMS) , primer progresif multiple skleroz (PPMS)
gibi farklı seyirleri mevcuttur. Relapsing Remitting Multipl Sklerozun (RRMS) sekonder progresif (SPMS)
formuna geçişini öngörmek, üst üste binen nüksler, hastalar arasındaki heterojen hastalık seyri, onaylanmış
biyobelirteçlerin yokluğu nedeniyle klinik bir zorluk olmaya devam etmektedir.
Bir çok klinik ve demografik faktörün multipl skleroz prognozunu etkilediği bildirilmiştir.
Bu çalışmada sekonder progresif MS tanısıyla takip ettiğimiz 121 hastanın klinik ve demografik özelliklerini
802 RRMS hastası ile karşılaştırarak sunmak istedik.
Her iki grup arasında yaş, cinsiyet , eğitim durumu gibi demografik özellikler ve MS tanısı aldıklarındaki yaşları
arasında anlamlı farklılık bulunmadı.
Hastalık süresi SPMSlerde RRMS lere göre daha uzun bulundu. EDSS, SPMS lerde RRMS lere göre daha yüksek
bulundu. Son 12 aydaki klinik atak öyküsü ve son 12 ayda MRG de yeni lezyon varlığı ; RRMS lerde SPMS e göre
daha yüksek bulundu. Hastalık aktivitesi liateratürle uyumlu olarak RRMS lerde SPMS ten daha yüksekti. Optik
nöritle başlayan hastaların oranı RRMS lerde SPMSe göre anlamlı olarak yüksek bulunu. Spinal bulgularla
başlayan hastalaın oranı ise SPMS grubunda daha yüksekti. Supratentoryal ve beyinsapı bulguları ile başlayan
hastaların oranı ise RRMS grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.
Sekonder progresif multiple skleroz hastalarının demografik özelliklerini ve klinik seyirlerini bilmek, progresyon
öngördürüclerini belirlemek açısından önem taşımaktadır. Bu konuda yapılmış daha geniş kapsamlı çalışmalara
ihtiyaç vardır.

