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Değerli Meslektaşlarım, 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 16. Uludağ Nöroloji Günleri’ 
nin 13-14 Mart 2021 tarihinde online olarak gerçekleştiğini bildirmekten onur ve mutluluk duyuyorum. 

Geleneksel hale gelen ve her yıl önemli sayıda katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz Uludağ Nöroloji Günleri' nde, bu yıl 
da yine nörolojinin çeşitli dallarındaki gelişmeleri birlikte değerlendirmek için ülkemizin farklı tıp fakültelerinden 
çok değerli bilim insanlarını davet ettik. 

Bilimsel yönden bizlere destek veren oturum başkanları ve konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcı 
meslektaşlarımıza katılımlarınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Olgu Sunumu: 

Lemtrada Yakın Dönem Klinik Tecrübeleri 

Klinik Tecrübe Paylaşımları 

Doç. Dr. Aslı Köşkderelioğlu 

SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

35 yaşında, kadın hasta. Yaklaşık 7 yıldır Relapsing remitting tip Multipl skleroz tanısı ile  kliniğimizde takip 
ediliyor. Sigara kullanmayan hastanın, vücut kitle indeksi 19 (zayıf). Özgeçmişinde, Hashimoto tiroiditi dışında 
özellik yok. İmmunmodülatör tedavi olarak sırasıyla, interferon beta 1 a (IM), Glatiramer asetat (SC) tedavileri ile 
izlendi. Yan etkiler nedeniyle glatiramer asetatı tolere edemeyen hastada yaygın supratentoryel, infratentoryel ve 
servikal demiyelinizan lezyonları olması nedeniyle önce 1. Basamakta bulunan ancak tedavi etkinliği yüksek oral 
bir preperat olan dimetil fumarat tedavisi başlandı. İzlem sırasında şiddetli allerjik yan etkiler nedeniyle ilacı tolere 
edemeyen hastaya daha sonra fingolimod başlandı. Ancak, fingolimod başladıktan sonra 1,5 yıl içinde 2 kez 
demiyelinizan atak geçirdi. Bu ataklardan kısmen düzelen hasta için çok aktif ve çok agresif seyreden hastalığı 
nedeniyle alemtuzumab tedavisine geçiş planlandı. Alemtuzumab tedavisi öncesi fingolimod tedavisine arınma 
dönemi gerekliliği nedeniyle ara verilerek hasta 3 ay süresince ayda 1 kez yüksek doz intravenöz kortikosteroid (1 
gr/gün) ile tedavi edildi. Alemtuzumab onayı ve ilaç tedariği sağlandıktan sonra hastamıza 5 gün süreyle 
intravenöz Alemtuzumab tedavisi uygulandı. Alemtuzumab uygulaması sonrası 1. Ay kontrolünde hastanın beyin 
sapı atağına bağlı sekel olarak izlediğimiz parsiyel 3. Kranial sinir tutuluş bulgularının tama yakın düzeldiği ek 
olarak yürüme ve dengede 1 ay öncesine göre düzelme olduğu kaydedildi. 
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Parkinson Plus Sendromlarında Tedavi Yaklaşımı 

Prof.Dr. Özge Yılmaz 

İEU Medicalpark Hastanesi 

 

Parkinson Plus Sendrom ya da Atipik Parkinsonizm terimi 4 hastalığı Progresif Supranükleer Palsy, Kortikobazal 
sendrom, Lewy Ciisimcikli Demans ve Multisistem Atrofiden oluşan Nörodejeneratif hastalıkları tarif etmekte 
kullanılır. Bu hastalıklar simetrik tutulum, hızlı progresyon, levodopaya ve diğer dopaminerjik tedavilere zayıf yanıt 
ve parkinsonizme ek olarak ortaya çıkan yukarı bakış felci, erken postural instabilite, erken demans, asimetrik 
apraksi ve otonomik disfonksiyonun eşlik ettiği parkinsonian bir sendromla ortaya çıkarlar. Altta yatan patolojiye 
dayanarak da bu hastalıklar taupatiler (PSP; KBS) ve α-sinükleopatiler (LCD; MSA) olarak ikiye ayrılırlar. 

Günümüzde bu hastalıklar için mevcut olan bir hastalık modifiye edici tedavi yoktur ve tedaviler çoğunlukla 
semptomatiktir.  

Parkinsonien Sinükleinopatiler 

MSA nın ana fenotipleri serebellar baskın olan c-MSA ve parkinsonian baskın forma olan p-MSA dır. Her ikisinin 
de otonomik bulguları ortostatik hipotansiyon (OH), psödobulbar sendromlar, piramiadal bulgular, Rem Uykusu 
Davranış Bozukluğu (RDB) ve frontal bozukluklardan oluşur. Diğer taraftan LCD ın ana özellikleri demans, vizüel 
halüsinasyonlar, dalgalı seyir gösteren kognitif bozukluk, parkinsonizm ve RDB dir.  

MSA için Hastalık Modifiye Edici Tedaviler 

Agregasyonun α-sinüklein inhibisyonu, degradasyonun engellenmesi, anti α-sinüklein immünoterapisi, 
nöroinflamasyon, ve α-sinüklein ekspresyonunun azaltılmasıdır.  

Semptomatik Tedavi 

MSA hastalarında dopaminerjik tedaviye yanıt zayıftır. Ancak erken evrede zayıf da olsa L-dopa yanıtı alınabilir. 
Hastalara L-dopa başlanarak tolere edebilirse 1000 mg a kadar çıkılmalıdır. Dopamin agonistleri özellikle 
potansiyel yan etkilerine ek olarak etkinlikleri düşük olduğundan tercih edilmezler. Tedaviye Amantadin eklenebilir 
ve 3x100 mg doza kadar arttırılabilir. Serebellar ataksisi olan hastalarda klonazepam yatarken verilebilir. MSA 
larda görülebilen diğer bir problem de Ortostatik hipotansiyondur. Domperidon (3x1 tab/gün), Fludrokortizon (0.1 
mg/gün başlanarak 0.4 mg/gün e kadar arttırılabilir), Midodrin (3x2.5 mg (maks. 3 X 10 mg/gün) Gerekli olduğu 
durumlarda günde 1-2 dozda indometazin eklenebilir. Supin hipertansiyon varlığında kısa etkili kalsiyum 
antagonistleri verilebilir.  

İdrar inkontinansı Detrusör hiperrefleksisi için oksibutinin (günde 2-3 kez 2.5-5 mg veya 5- 10 mg/gece 
yatarken) ve Tolterodin (günde 2 kez 1-2-4 mg) verilebilir. Mesanenin yetersiz boşalması durumunda da Prazosin 
(3 x1 mg/gün) verilebilir. Erektil disfonksiyonu olan hastalarda Sildenafil (50-100 mg/gün) verilebilir. Kabızlık olan 
hastalarda lifli gıdalar, laksatifler ve Makrogol verilmesi uygundur. RDB olan hastalarda Klonazepam verilebilir. 
Siyaloresi olan hastalarda Antikolinerjikler, Botulinum toksin A (Parotis 10-40 U OnaBoNT ve Submandibular 
gland 5-15 U OnaBoNT) uygulanabilir.  

Lewy Cisimcikli Demans 

LCD hastalarının çevresel uyaranlardan korunması ve uyku hijyeninin sağlanması önemlidir. Otonom semptomarı 
olan hastalarda semptomatik tedavi verilmesi uygunudr. Parkinsonizm tedavisi için L-dopa erken dönemde 
özellikle genç hastalarda kısmi yararlılık sağlarken psikotik yan etkileri nedeniyle dopamin agonistleri tercih 
edilmemelidir. Asetikolinesteraz inhibitörleri demans ve davranışsal semptomlarda etkilidir. NMDA 
antagonistlerinin yararlılıkları sınırlıdır. Özellikle antikolinerjik yan etkilerinden dolayı trisiklik antidepresanlar ve 
paroksetin verilmemelidir. Nöroleptik ilaçlar çok düşük dozlarda bile yan etkilere neden olabileceğinden mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır. Mutlaka verilmesi gerekiyorsa da Ketiapin ya da Klozapin tercih edilmelidir.  

 

Parkinsonien Taupatiler (PDP; KBS) 
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PSP en sık görülen atipik parkinsonizm nedenidir. Erken dönemde provake edilmeden ortaya çıkan düşmeler, 
vertikal supranükleer bakış felci, akinetik-rijid parkinsonizm, dopaminerjik tedaviye yanıt alınamaması ve frontal 
kognitif bozukluklar ana özellikleridir. KBS ise diğer taupatidir. Progresif lateralize ideomotor ekstremite apraksisi, 
asimetrik parkinsonizm, myoklonus ve ekstremite distonisi ile karakterizedir. KBS ayrıca tipik PSP sendromunu 
da içeren frontotemporal sendrom ve akıcı olmayan primer progresif afazi ile de ortaya çıkabilir. 
Posttranslasyonel modifikasyonlar (PTM), aggregasyon, transsellüler yayılım ve degradasyona yönelik tedaviler 
araştırılmaktadır. Ayrıca nöroproteksiyon, miktotübül stabilizasyonu, mitokondrial disfonksiyon ve 
nöroinflamasyona yönelik tedaviler de araştırılmaktadır.  

Semptomatik Tedavi 

PSP li hastaların tedavisinde Levodopa başlangıçta denenmeli gerekirse de 1000 mg/gün e kadar çıkılmalıdır. 
Amantadin rijidite ve denge problemleri olan hastalarda yararlı olabilir. Depresyon, bakış paralizisi olan hastalarda 
trisiklik antidepresanlar (Amitriptilin 75 – 100 mg/gün) yararlı olabilir. Blefarospazm, göz açma apraksisi olması 
durumunda botulinum toksini uygulabilir. Konuşma terapisi ve fizyoterapi de hastalarda mutlaka uygulanmalıdır.  

 KBS Tedavisi de semptomatikdir. L-dopa yanıtı kötüdür ancak bazı hastalarda yüksek dozlarda kısmi yanıt 
alınabilir. Bu hastalarda ciddi yan etkilerinden dolayı dopamin agonistleri tercih edilmez. Myoklonilerin varlığında 
klonazepam ve levetirasetam kullanılabilir.  
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İskemik İnme Tedavisinde Antiagregan Ajanların Kullanımı 

Prof.Dr. Birsen İnce 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Beyin Damar 

Hastalıkları Bilim Dalı 

Antiagregan ilaçlar, inme tekrarının önlenmesinde büyük damar hastalığı (aterotrombotik inme), küçük damar 
hastalığı (laküner inmeler) ve gösterilebilir bir etyoloji saptanamayan inmeli hastalarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Kardiyoembolik olduğu gösterilmiş inmeli hastalar için ise antikoagülan tedavi ilk seçenektir. 
Aspirin antiagregan ilaçlar içinde en çok kullanılandır. Gastrik sorunları olmayan hastalarda kullanımı tercih edilir. 
Aspirine rağmen inme geçiren hastalarda veya aspirin kullanamayan hastalarda diğer ilaçlara başvurulur. İlaç 
seçim kriterleri kanıt düzeyleri ile birlikte şöyle özetlenebilir; Kardiyoembolik olmayan inme/GİA’da inme tekrarını 
önlemek ve diğer kardiyovasküler olayları önlemek için hem akut dönem kılavuzlarında, hem sekonder koruma 
kılavuzlarında antiagregan tedavi önerilmektedir (Klas IA öneri). Aspirin dozu 50-325mg arasındadır (Kernan WN 
ve ark., 2014 ve Powers WJ ve ark., 2019). 

İskemik inmeli hastalarda Asa ve klopidogrel ile yapılan kombinasyon tedavisi çalışmaları geçmiş yıllarda uzun 
süreli olarak uygulanmış ve beklenen sonuçları vermemiş, kombine kullanımın tekli kullanıma üstünlüğü, daha 
çok hemorajik yan etkilerin artması nedeniyle, gösterilememiştir. Ancak CHANCE çalışmasında kısa süreli 
kullanım ile, ilk 90 günde kanama riskini artırmadan tek başına Asa’dan daha etkili bulununca (Wang Y ve 
ark.,2013) daha önce yapılmış ikili kullanım çalışmalarının (14 çalışma, 9012 hasta) meta-analizi yapılmıştır. İkili 
ve tekli tedavi kısa süre kullanımları karşılaştırıldığında; akut, kardiyoembolik olmayan iskemik inme/GİA 
hastalarında erken inme tekrarını önlemek için ikili tedavinin, hemorajik yan etkilerde anlamlı ölçüde artışa yol 
açmadan, tekli tedaviden daha etkili olduğu görülmüştür (Wong KSL ve ark., 2013).  

POINT çalışmasında ise GİA ve minör inme hastalarında, ilk 21 gün Asa ve klopidogrel kombinasyonu tek başına 
aspirin kullanımına göre %35 relatif risk azalmasına yol açmıştır (Johnston SC ve ark., 2018, Johston SC ve ark., 
2019) ve akut dönemde ilk 24 saat içinde başlayarak kısa süreli kombine antiagregan tedavi önerisi, akut dönem 
kılavuzunda (Klas IA öneri) yerini almıştır (Power WJ ve ark., 2019).  

Yeni antiagregan ilaçlar prasugrel ve tikagrelor P2Y12 reseptör antagonistidir. Prasugrel inmeli hastalarda yapılan 
çalışmalarda klopidogrelden daha üstün bulunmamıştır. Tikagrelor ise GİA ve minör inmeli hastalarda hem tek 
başına aspirin ile karşılaştırılmış (SOCRATES), hem aspirin ile kombine kullanılarak tekli aspirin kullanımı ile 
(THALES) karşılaştırılmıştır. İlk çalışmada henüz inme hastalarında kullanımının tek başına aspirinden daha etkili 
olduğu gösterilememiştir (Johnston SC, 2016). İkinci çalışmada ise kombine kullanım ile kanama riski yaklaşık 
dört kat artmıştır (Johnstone SC, 2020). Laküner inmelerde silostazol ile çalışmalar devam etmektedir. 

- Wong KSL, Wang Y, Leng X et al. Early Dual Versus Mono Antiplatelet Therapy for Acute Non-

Cardioembolic Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack. An Updated Systematic Review and 

Meta-Analysis. Circulation 2013; 128: 1656-1666. 

-Johnston SC, Easton JD, Farrant M, Barsan W, Conwit RA, Elm JJ, Kim AS, Lindblad AS, Palesch YY; Clinical 
Research Collaboration, Neurological Emergencies Treatment Trials Network, and the POINT Investigators. 
Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA. N Engl J Med. 2018 Jul 19;379(3):215-225 

-Johnston SC, Elm JJ, Easton JD, Farrant M, Barsan WG, Kim AS, Lindblad AS, Palesch YY, Zurita KG, Albers 
GW, Cucchiara BL, Kleindorfer DO, Lutsep HL, Pearson C, Sethi P, Vora N; POINT and Neurological 
Emergencies Treatment Trials Network Investigators. Time Course for Benefit and Risk of Clopidogrel and 
Aspirin After Acute Transient Ischemic Attack and Minor Ischemic Stroke. Circulation. 2019 Aug 20;140(8):658-
664. 

-Johnston SC, Amarenco P, Albers GW, Denison H, Easton JD Evans SR, Held P, Jonasson J, Minematsu K, 
Molina CA, Wang Y, Wong KS; SOCRATES Steering Committee and Investigators.Ticagrelor versus Aspirin in 
Acute Stroke or Transient Ischemic Attack. N Engl J Med. 2016 Jul 7;375(1):35-43. 
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- Johnston SC, Amarenco P, Denison H, Evans SR, Himmelmann A, James S, Knutsson M, Ladenvall P, Molina 

CA, Wang Y; THALES Investigators. Ticagrelor and Aspirin or Aspirin Alone in Acute Ischemic Stroke or 
TIA. N Engl J Med. 2020 Jul 16;383(3):207-217. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668111/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668111/
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Huzursuz Bacaklar Sendromunda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları 

Prof.Dr. Yıldız Değirmenci 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

Sıklıkla bacaklarda, eşlik eden veya hissedilen rahatsızlık verici, huzursuz edici hoş olmayan hisler 
nedeniyle bacakları hareket ettirme dürtüsü olarak tanımlanan Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS), kronik 
ilerleyici, sensörimotor bir hareket bozukluğudur. İlk kez, 17. yüzyılda Thomas Willis tarafından literatüre geçen 
sendrom, 20. Yüzyılda Karl A. Ekbom tarafından klasik tanımlamasının ardından “Willis-Ekbom Hastalığı” olarak 
da anılmaya başlamıştır.  

Bildirilen insidansı %0.8-2, prevalansı %5 ila 15 arasında değişmektedir. Türkiye prevalansı, 2015 
yılında yapılan bir çalışmada %5.2 olarak bildirilmiştir. Ortalama başlangıç yaşı 3 ila 4. dekatlar olan HBS 
sıklığının yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Kadınlarda baskınlık izlenirken, beyaz ırkta Asya, Afrika ve Hispanik 
kökenli kişilere göre daha sık görüldüğü bilinmektedir.  

HBS tanısı klinik bulgulara dayalıdır. Motor huzursuzluk ve hareket ihtiyacının temel klinik özellikler 
olduğu bu sendromda, semptomları ortaya çıkarak belirli bir pozisyon olmamakla birlikte, semptomların sirkadiyen 
özellik göstermesi önemlidir. Öyle ki hsataların %80 ila 90’ ında kliniğe uykuya dalma ve sürdürme 
bozukluklarının eşlik ettiği, %50 oranında da müdahale grektiren gündüz semptomlarının görülebildiği 
bilinmektedir.   

Allen ve arkadaşları tarafından 2014 yılında bildirilen tanı kiterleri, klinik tanıyı kolaylaştırıcı niteliktedir ve 
Tablo-1’ de özetlenmiştir (Tablo-1) 

Tablo-1. Huzursuz Bacaklara Sendromu Tanı Kriterleri

 

Huzursuz Bacaklar Sendromu etiyolojiye göre primer ve sekonder HBS olarak sınıflandırılır. Altta yatan 
saptanabilir herhangi bilinen bir neden olmaksızın, %70-80 idiyıpatik olarak görülen formu “Primer HBS” olarak 
sınıflandırılır. Erken yaşlarda (<45 yaş) başlayan, yavaş progresyon gösterip kadınlarda daha sık görülme 
eğiliminde olan bu formun %40-60’ ı otozomal dominant kalıtımlıdır ve birinci derecelerde akrabalarında HBS 
görülen kişilerde artmış risk ile birliktedir. Laboratuvar incelemeleri, fizik muayene ve serum ferritin düzeyi normal 
olan bu formda tedavi semptomatiktir. Altta yatan gebelik, demir eksikliği anemisi, son dönem böbrek yetmezliği, 
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gastrointestinal sistemden olan kayıplar, ve bazı şlaç kullanımlarının zemininde izlenen HBS “Sekonder HBS” 
olarak adlandırılır. Daha geç yaşta başlayan (>45 yaş) bu form %20-30 oranında izlenir ve semptomatiktir. Daha 
hızlı progrese olma eğilimindedir ve komorbidite sıktır. Laboratuvar bulguları etiyolojiye bağlı olarak anomaldir. 
Tedavide esas altta yatan nedenin tedavisi ve eşlik eden semptomatik tedavi şeklindedir.  

Kompleks bir patofizyolojiye sahip HBS temelinde dopaminerjik disfonksiyon , genetik yatkınlık ve demir 
eksikliği anemisi suçlanan faktörlerdendir. Çoğu hastada serum demir düzeyleri normal sınırlardadır ve aşikar 
demir eksikliği anemisi olmayabilir ancak doku demir eksikliği, beyin demir eksikliği ilk kez 1954 yılında 
Nordlander tarafından ve 2011 yılında Earley ve arkadaşları tarafından patofizyolojiden sorumlu tutulan 
faktörlerden olarak bildirilmiştir. Yapılan beyin depo demiri görüntüleme ve otopsi çalışmalarında HBS 
hastalarında substansiya nigra ve putamende belirgin düşük demir ve ferritin konsantrasyonları olduğu 
gösterilimiştir. Ayrıca HBS hastalarında substansiya nigrada azalamış HIF-1α immünorekativitesi olduğu da 
bildirilmiştir. Bu durum, hipksik yolakların aktivasyonuna işaret etmektedir. 2017 yılında Khan tarafından, HBS 
patofizyolojisinde hiperdopaminerjik bir zemin üzerinde dopamin ve demirin sirkadiyen özelliğine bağlı akşam ve 
geceleri gelişen hipodopaminerjik durum olduğu, Guisepp ve arkadaşları tarafından bu tabloya eşlik eden santral 
ve periferik sinir sistemi eksitabilitesinin izlendiği bildirilmiştir.  

Kliniğe dayalı tanı alan HBS’ na yönelik tanı ve tedavi yaklaşımında ilk basamak, sekonder nedenlerin ve 
komorbid hastalıkların araştırılmasına yönelik laboratuvar incelemelerinin yapılması ve altta yatan nedenin 
saptanması durumunda öncelikli olarak nedenen yönelik tedavinin planlanmasıdır. Tanısal algoritmde ayırıcı 
tanıda akılda tutulması gereken hastalıklar ve durumlar Tablo-2’ de özetlenmiştir. 

Tablo-2 Huzursuz Bacaklar Sendromu Ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken durumlar 

 

Tedavi yaklaşımında ilk olarak, -varsa nedensel ve/veya presipitan faktörlerin belirlenerek redavi 
planlanması gerekmektedir. Akabinde semptomatik tedavi uygulamalarına geçilir.Mutklaka demir eksikliği varsa 
araştırılarak tedavi edilmelidir.  

Farmakolojik olarak semptomatik tedavi planlamasına geçilmeden önce her hastanın uyku hijyeninin 
düzenlenmesine yönelik çalışma yapılmalıdır. Farmakolojik semptomatik tedavide kullanılan ilaçlar Tablo-3’ de 
özetlenmiştir. 
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Tablo-3. Huzursuz Bacaklar Sendromu semptomatik farmakolojik tedavisinde kullanılan ajanlar  

 

HBS hastalarında tedavinin ne kadar sürdürülmesi gerektiğine yönelik net bir tedavi olmamakla birlikte 
hastaların semptom sağaltımlarını sağlamak, sekonder formlarda ise altta yatan neden düzeltildikten bir süre 
sonra remisyon sağlanabilceğini akılda tutmak önemlidir. Tedavi başlanan hastalarda, 6-12 ayda bir tedavi 
etkinliği ve komplikasyoblar kontrol edilmelidir.   
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MS Tedavisinde Uzun Yolun Kısası Mavenclad 

Vakalarla Mavenclad Deneyimleri 

Doç. Dr. Mesrure Köseoğlu 

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH, Nöroloji Kliniği, İstanbul 

Kladribin, dünyada Mart 2019 tarihinden bu yana relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) ve aktif 
sekonder progresif multipl skleroz (SPMS) hastalarında tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 
ruhsatlı olarak Mayıs 2020 tarihinden bu yana, Multipl Skleroz (MS) hastalarında ikinci basamak tedavi seçeneği 
olarak reçetelenmektedir ve Şubat 2021 tarihine kadar olan süre göz önüne alındığında yaklaşık 350 hastaya 
kladribin tedavisi başlanmıştır.  

Merkezimizde toplam 38 hastaya  kladribin tedavisi başlanmış olup, burada 32 hastanın verileri olgu 
örnekleri ile birlikte sunulacaktır.  

22’si kadın, 10’u erkek olan hastaların, yaş ortalamaları 44.24  saptandı. Hastalık süreleri ortalamaları 12.04  yıl 

olan hastaların EDSS oranları ortalamaları 2.7  1.1 olarak hesaplandı. (Tablo 1) 

Tablo 1: Demografik veriler 

 CLARİTY çalışması verileri 

(n=433) 

Merkezimizin verileri (n=32) 

Ortalama yaş (yıl) 37.9 (18-65) 44.24 (23-69) 

Hastalık süresi (yıl) 0.3-42.3 2.2 - 32.4 

Son 1 yılda atak geçiren hasta sayısı N/A 12 

EDSS oranı ortalaması 2.8  1.2 2.7  1.3 

Hastaların kladribin tedavisi öncesi kullandıkları DMT’ler tablo 2’de, tedavi değişim sebepleri ise tablo 
3’te verilmiştir.  

Tablo 2: Kladribin tedavisi öncesi kullanılan DMT 

Naif hasta 2 

Enjeksiyon tedavileri 16 

Teriflunamid 0 

Dimetil fumarat 2 

Fingolimod 9 

Ocrelizumab 2 

Natalizumab  1 

Tablo 3: Tedavi değişim sebepleri 

Yüksek aktivite (son 1 yılda  1atak) 8 

MRI’da yeni lezyon 10 

JCV pozitifliği 1 

Yan etki  3 

Gebelik planı 4 

Hasta ilaç uyumsuzluğu                                                  4 

Yan etkiler gözden geçirildiğinde uygulanan her iki doz sonrası ilk 1 hafta içinde hafif yorgunluk ve halsizlik 
bildiren 2 hasta dışında hiçbir yan etkiye rastlanmadı. Takiplerde şu ana kadar hiçbir hastada grade 3-4 lenfopeni 
gözlenmemiştir. 

Hastalara uygulanan tedavi memnuniyeti anketlerinin sonuçları veriler toplandıktan sonra bildirilecektir. 
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Fingolimod tedavisinden geçiş yapılan iki hastada, idame kortikosteroid tedavi altında olmalarına 
rağmen, kladribin tedavisinin birinci ayında atak izlenmiş olup, fingolimod kesilmesi sonrası hastalık aktivasyonu 
olarak değerlendirilmiştir. 

Tüm bu sonuçlar ile yaklaşık 10 aylık kladribin tedavisi deneyimimiz sonrasında, tedavinin hastalar 
tarafında iyi tolere edildiği, hasta uyumunun ve memnuniyetinin yüksek olduğu izlenmiştir.  
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Migrende Monoklonal Antikorlar 

Prof.Dr. Derya Uludüz 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

Migren yaşa ve komorbiditelere göre farklı fenotipik özellikler sergileyebiliyor. Ülkemizde 8 milyon migrenli var ve 
30 lu yaşlar gibi üretken çağlarda 4 kadından biri migrenden yakınıyor. Dünyada migrenin sosyal ve ekonomik 
boyutları hastalık yükü ayrıntılı olarak saptanmaya çalışılıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde araştırmalar 
oldukça sınırlı ama Dünya Başağrısı Derneği bünyesindeki LTB bu konuya odaklanmış durumda. Şu anda migren 
50 yaş altında 369 farklı hastalık arasında kısıtlılık yaratan en önemli hastalık grubunda yer alıyor. Şiddeti 
nedeniyle kişide iş hayatını aile ve arkadaş ilişkilerini ciddi derecede sekteye uğratıyor.  Ağrı atakları öncesinde 
prodromal ve aura dediğimiz dönemlerde migrenli kişilerde iştah değişiklikleri, sinirlilik, halsizlik, görmede 
bulanıklaima, parıltılı ışıklar görme gibi ağrı dışında yakınmalar olabiliyor. Ve yine başağrısı atakları geçmesine 
rağmen bir süre daha devam eden aşırı yorgunluk hali görmek mümkün. Bu özelliği ile ve farklı hastalıklarla 
birliktelik göstermesi ile aslında migren belki de başağrısından çok daha fazlasıdır. 

Migrende etkin tedavi ağrı sıklığının ve şiddetinin azaltılması ile işlevselliğin yeniden kazandırılması ve 
kronikleşmenin de önlenmesi açısından önemlidir. Ayda 4 gün ve üzeri başağrısı varlığı, akut tedaviye rağmen 
atakların günlük yaşamı hala olumsuz etkiliyor olması, akut atak tedavisinde kullanılan ilaçların etkisiz kalması 
veya kontrendike olması, hastada bu analjeziklerin aşırı kullanılıyor olması durumunda önleyici tedaviler 
önerilmektedir. Konvansiyonel olarak nitelendirdiğimiz önleyici tedaviler aslında farklı hastalıklara yönelik 
geliştirilmiş; migren baş ağrılarında da etkili olduğu çalışmalarda gösterilmiş tedavilerdir. Bu amaçla en sık 
kullandığımız ilaç grupları beta blokerler, antikonvülsanlar, antidepresanlar, kalsiyum kanal blokerleridir.  Ancak 
araştırmalar gösteriyor ki epizodik migrenlilerin sadece 3 te biri kronik migrenlilerin yarısı önleyici tedavi 
kullanıyor. KM lilerin tedaviyi bırakma oranı %75, hastaların %70i ilaçların işe yaramadığını düşünüyor. 
Günümüzde hala yetersiz tanı, migrene bağlı yüksek engellilik oranları, aşırı ilaç kullanımı mevcut. Migren 
ilaçlarının etkilerinin sınırlı olması ve olası yan etkileri hastaların tedaviye uyumda zorlanmalarına neden oluyor. 
Ve daha spesifik tedavi ihtiyacını ön plana çıkarıyor. 

Son birkaç dekatta migren patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması migrene özgü tedavi arayışlarına yeni bir yön 
vermiştir. Kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) bu açıdan dikkat çekmiş ve 1990’lı yıllardan başlayarak ilaç 
araştırmalarının odağı haline gelmiştir. CGRP 37 aminoasitten oluşan bir nöropeptiddir ve alfa ve beta 2 izoformu 
bulunuyor. Alfa izotopu santral ve periferik sinir sistemi üzerinde etki ederken beta formu ön planda enterik sinir 
sisteminde mevcut. CGRP nörotransmitterlerle birarada bulunur ve etkileşime girer. Vücutta çok geniş yerleşimli 
kortekste beyinsapı talamus hipotalamusda var ama trigeminal sistemde çok yaygın yerleşimli bulunuyor. 
Trigeminal terminallerden salınarak meningeal ve serebral arter düz kas hücreleri yolu ile vazodilatasyon ve 
nörojenik inflamasyona yol açarak ağrıyı başlatıyor. CGRP etkisini göstermesi için spesifik RAMP1 ve CLR 
reseptörlerine bağlanıyor. Sonra da RCP reseptörü ve CAMP ile etkisini başlatıyor. Çalışmalar sırasında 
trigeminovasküler ağ stimule edildiğinde CGRP ve PACAP salınımı gözleniyor. Atak sırasında juguler vende 
CGRP artıyor. Vazodilatasyon ve nörojenik inflamasyon oluyor. CGRP İV verilmesi de migren benzeri ataklara yol 
açıyor. 93 yılında yapılan çalışmada sumatriptan tedavisi ile CGRP düzeylerinin düştüğü çalışma sonucu ile 
CGRP karşı tedavi seçenekleri araştırılmaya başlandı.  CGRPye karşı geliştirilen spesifik tedaviler ön planda 
CGRP reseptör antagonistleri idi. Bunlar küçük moleküller GEPANDslar diyoruz. SSS geçişleri kolay ve oldukça 
etkili bulundular. Ancak ilk çıkan gepandslar KC toksisitesi nedeniyle çalışmaları durduruldu. Olcegepant ve 
telcegepand üretimi durdurulurken 2. jenerasyon gepandslar çalışılmaya başlandı. Ubrogepand ve Rimegepant 
akut atakta etkili idi. FDA onayı en son Şubat 2020 de alındı. Ancak ön görülen etkinliklere karşın aslında hali 
hazırda kullanılan eski ilaçlardan daha etkili bulunmadılaer. 5 çalışmada triptanlarla karşılaştırıldı. 1 çalışmada 
rizatriptandan etkili bulunsa da diğer çalışmalarda hem telcegepant hem rimegepand triptanlardan etkili 
bulunmadı. 2 saat içinde ağrısızlık oranları rizatriptanda telcegepandtan etkili bulundu.  Telcegepand EM de 
proflakside de denendi. Ancak büyük bir tepki geldi. Ve zaten sonuçlar da etkisiz bulundu.  

KBB geçen küçük moleküller yanında deneysel amaçlı İV uygulanan CGRPnin KBB geçmemesine rağmen 
migren ataklarını tetikleyebilmesi KBB geçme kabiliyeti sınırlı olan pefierik etkili monoklonal antikorların migren 
tedavisinde yeri olabileceğini düşündürdü. CGRPyi ve CGRP reseptörünü hedef alan monoklonal antikorların 
KBB geçme olasılığı düşük olmasına rağmen migrende etkili olması bu ilaçların etki yerinin kan beyin bariyeri 
dışında yer aldığı görüşünü desteklemektedir. Büyük moleküllerdir uzun yarı ömürlü olmaları onları proflaktik 
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tedavide kullanılmalarına olanak sağlar. Hepatotoksisiteleri yoktur. Şu ana kadar 4 monoklonal antikoe üzerinde 
çalışıldı. 4 ü de hızlı etkili bulundu, T max ları yaklaşık 5 gün gibi etkinlik ilk 1 haftada başlıyor. Amgen Novartis 
ilacı CGRP rerseptörüne karşı geliştirilen monoklonal antikor, diğer üçü direk CGRP peptid veya ligandına 
bağlanıyor. Subkutan kullanılıyorlar eptinezumab IV kullanımda. Tümü hem epizodik hem kronik migrenlilerde 
çalışıldı Galcanezumab ve Fremanezumab kümede de çalışıldı. 4 haftalık aralıklarla uygulamada yarı ömürlerinin 
uzun olması avantaj sağlıyor.  Monoklonal antikorlar %50 üzerinde yanıt en yüksek orn %47 ile %62 lerde 
görünüyor. Antikorlar arasında terapötik kazanç %20 lerde yani benzer etkinlik taşıyorlar. Erenumab etkis i artan 
dozla artıyor. Migrene özgü tedaviler ama topiramatla yapılan karşılaştırmalarda çok daha etkili değiller, 
avantajları topiramat gibi ilaçların yan etki profiline göre düşük yan etkilere sahip olmaları gibi görünüyor. 

Klinik pratikte bildirilen yan etkiler sıklıkla hafif dereceli. Enjeksiyon yerinde ağrı, hafif kırgınlık gibi daha ılımlı yan 
etkilere sahipler. Bildirilen kardiyak ya da serebral yan etkiler yok. Kan tablosunda değişiklik bildirilmedi. Ancak 
şunu biliyoruz ki CGRP hem periferik hem santral etkili. CGRP bloke ederken olası yan etkileri akla getirmemiz 
gerek uzun  dönem sonuçları henüz netlik kazanmadı. Bunu neden söylüyoruz CGRP inhibisyonu ile 
vazodilatasyonu inhibe etmek KVS yan etki olasılığını düşündürmüyor değil.  CGRP çok güçlü bir vazodalatör ve  
organları iskemiden koruyor aslında. Antikor sadece alfa değil beta CGRP de de blok yapıyor. GİS de enterik 
sistemde etkili CGRP blok inflamatuar bağırsak hastalıklarında rol oynayabilir. CGRP agonistleri ülser tedavisinde 
kullanılıyor, bu yüzden ülser ve kabızlık yan etkileri de gözönünde bulundurulmalı. Özetle şu ana kadar CGRP 
vücutta bir çok yerde bulunan bi nöropeptid. Hem migren hem küme ile ilişkili gibi görünüyor. Özellikle migrende 
akut tedavi ve proflaktik tedavide etkililik kanıtı göstermiştir. 
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Radyolojik İzole Sendrom’dan, Progresif MS’e 

Prof. Dr. Taşkın Duman 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

 “Biz MS tanısı koyduğunuzda hastalık çoktan başlamıştır” cümlesi MS’i anlamakta olduğu kadar izlem ve 
tedavi yaklaşımında da belirleyici olan bir bilgiyi içermektedir. Birçok olguda MS tanısı koyduğumuzda 
belirlediğimiz çok sayıda eski ve semptomsuz lezyon bunun hatırlatıcılarından biridir.  

 MS’e ait ilk klinik belirti ortaya çıkmadan önce, farklı nedenlerle yapılan MR görüntülemelerde 
inflamatuar–demiyelinizan lezyon özelliklerini taşıyan görünümler Radyolojik izole Sendrom akla gelmelidir  [1] [2] 
[3] . Vasküler bir modelle uyumlu olmayan, T2 hiperintens, > 3 mm, oval, iyi sınırlı ve homojen odaklar 
görünümündeki santral sinir sistemi beyaz cevher anomalileri Radyolojik izole Sendrom kriterlerine uygunluk 
açısından değerlendirilir [2].  Barkhof kriterleri ya da MS açısından diğer radyolojik kriterlere uygunluk ve oramda 
yayılım özelliği aranır [4] [5] [6] [7] . Olgunun izleminde zamanda yayılım kriterlerine uygunluk gelişmesi MS’e 
dönüşüm riskinin artışı için destekleyici nitelik taşır. MR’da Radyolojik İzole Sendrom değerlendirilmesi için MS'de 
kullanılan benzer «Zamanda yayılım»  ve «Ortamda yayılım»  kriterleri uygulanması önerilmektedir. İlk MRI'da 
gadolinyum tutan lezyon bulunması,  zamanda yayılım gelişmesi açısından risk faktörüdür.     

 Radyolojik İzole Sendrom olgularının yaklaşık 1/3 kadarında 5 yıl içinde klinik aktivite meydana 
gelmektedir. Erkek cinsiyet, spinal lezyon varlığı ve genç yaşlar MS’e dönüşüm açısından yüksek riski işaret 
etmektedir [8] . 10 yılda, ilk klinik olay olasılığı kümülatif olarak % 51,2 oranında bildirilmiştir. Oligoklonal bant 
(+)olması, yaş, MRI'da infratentoryal lezyonlar ve spinal lezyonlar klinik olay gelişimi ile ilişkili bağımsız belirteçler 
olarak saptanmıştır [9]. Nörofilament Hafif Zincir seviyeleri yüksek bulunan olgularda MS’e dönüşüm riski 
artmaktadır [10]. Radyolojik İzole Sendromdan – atak olmaksızın veya ataklar ile birlikte- doğrudan progresif 
forma dönüşen olgular da bulunmaktadır.   

 Radyolojik İzole Sendrom olgularının, radyolojik takşplerinde proton dansite veya T2 FLAIR ve T1 
ağırlıklı spin eko sekansları (kontrast öncesi ve sonrası) sekansların kullanımı önerilmektedir [11].  Olguların bir 
kısmında radyolojik takipte serebral ve serebellar atrofi belirlenebilmektadir [12] [13].  

 Prodrom, hastalığın tamamen gelişmiş karakteristik semptomlarının başlamasından öncesinde, spesifik 
olmayan semptomların bulunduğu aşama olarak tanımlanmaktadır. Birçok çalışmada, MS hastalarının sağlık 
kayıtları, işe başlama kayıtları, askerlik kayıtları ve farklı nedenlerle belirlenmiş performans göstergeleri geçmişe 
yönelik olarak incelendiğinde kontrol gruplarına göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir [14] [15] [16] [17]. 
Yorgunluk, bilişsel performans, bellek sorunları, matematik performansı ve genel sağlık durumu, farklı 
populasyonlarda yapılmış çalışmalarda dikkate alınmış olan paramatrelerdir.  

 Klinik İzole Sendrom, MS düşündüren özelliklere sahip, ilk klinik epizod olarak tanımlanmaktadır. Santral 
sinir sisteminde enflamatuar demiyelinizan bozukluğu düşündüren semptom ve bulgular ile atağın en az 24 saat 
sürmesi bulunması gereken özelliklerdir. Ensefalopati klinik özellikleri, ateş ve enfeksiyon ise bulunmaması 
istenen özellikler olarak yer alır [18] [19] [20]. Klinik İzole Sendrom epizodu monofokal veya multifokal olabilir. MS 
de olduğu gibi kadın dominansı vardır. Yaş sınırları da MS ile benzerdir.  

 Klinik İzole Sendrom olgularının değerlendirilmesinde ve MS gelişimi açısından izlemde beyin ve omurilik 
MR, tanıya yardımcı olma açısından en yararlı paraklinik testler olarak kabul edilmektedir. Klinik izole sendromlu 
hastalarda ortamda yayılım   veya zamanda yayılım belirlenmesinde MR verileri kullanılabilir [6] .  

 Ortalama 54 ay Takip süresi sonunda Klinik İzole Sendrom olgularının yarıdan fazlasının MS dönüştüğü 
bildirilmiştir [21]. MS gelişme riskinin belirlenmesi için MR bulguları, beyin omurilik sıvısı verileri, klinik özellikler, 
genetik veriler, İmmünolojik parametreler ve çevresel faktörler dâhil olmak üzere birçok alan araştırılmıştır. Elde 
edilen çok sayıda sonuç arasında MR ve BOS bulguları klinikte kullanılabilir bilgiye dönüşmüştür. Klinik olarak 
sessiz MR lezyonları ve BOS’da oligoklonal bantların varlığı bu konuda güçlü belirteçler olarak kabul görmektedir. 
MR’da belirlenen lezyon sayısı ve Barkhof kriter sayısı MS gelişme riski ile ilintili bulunmuştur [22].   

 Başlangıçta belirlenen lezyon sayısı yanında, lezyon lokalizasyonu ile de ilişki belirlenmiş ve 
infratentorial lezyonu olanlarda MS’e dönüşüm riski daha yüksek bulunmuştur (% 29.6 karşı % 71.4). En az bir 
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serebellar lezyon varlığı ve en az bir beyin sapı lezyonunun varlığı artmış konversiyon riski ile ilişkili bulunmuştur 
[23]. Atrofi varlığı MS'e dönüşümün bağımsız prediktör olarak görünmektedir [24]. 50 aylık bir izlem çalışması, 
Klinik İzole Sendrom olgularında oligoklonal bant (+) olmasının, ikinci bir atak geçirme riski iki katına çıkardığını 
belirlemiştir[25]. Yüksek Nörofilament Hafif Zincir konsantrasyonu - diğer risk belirteçlerinden bağımsız olarak - 
artmış MS riski ile ilişkili bulunmuştur [26].  

 Optik nörit olgularında, MS gelişme riski başlangıçtaki MR’da lezyon varlığı ile güçlü bir şekilde ilişkili 
bulunmuştur. Başlangıçtaki MR’da lezyonu olmayan hastaların yüzde 25'i takip sırasında MS geliştirirken, bir 
veya daha fazla lezyonu olan hastaların% 72'sinde MS gelişmiştir [27]. MR normal olan ve oligoklonal band 
negatif olan olgularda MS riski çok düşük görülmektedir.  
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Multipl Skleroz Tedavisinde Monoklonal Antikorlar 

Prof. Dr. Hüsnü Efendi 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli 

Monoklonal antikorlar immünolojik hedefe yönelik spesifik moleküller olup, hedefe direkt olarak bağlanabildiği gibi 
başka mekanizmaları da kullanabilir. Bu sunumda multipl skleroz (MS) tedavisinde kullanılan natalizumab, 
okrelizumab, rituximab, alemtuzumab ve ofatumumab gibi monoklonal ilaçların MS tedavisindeki yeri, etki 
mekanizmaları ve etkinlikleri sunulacaktır. 

Natalizumab, multiple skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ilk humanize rekombinant monoklonal antikordur. Bir 
α4-integrin antagonisti olan natalizumab, etkisini temel olara lenfositlerin kan beyin bariyerinden 
transmigrasyonunu engelleyerek ortaya çıkarmaktadır. Lökositlerin integrinlerinin alfa yapısına bağlanarak 
ekstravazasyon icin gerekli vaskülar hücre adhesyon molekülü ile bağlanmalarını ve böylece kan beyin 
bariyerinden geçislerini engeller. AFFIRM çalışmasında RRMS hastalarında, natalizumab ile plasebo grupları, 
atak sıklığı, disabilite artışı ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) özellikleri yönünden karşılaştırılmışlardır.  
SENTINEL çalışmasında ise natalizumab ve interferon b1a nın kombine tedavisi ile yalnızca interferon b1a alan 
grup kıyaslanmıştır. 

İlk anti-CD20 antikoru rituksimab bir kimerik fare-insan monoklonal antikorudur. Endikasyon dışı olarak IgG4 
ilişkili hastalık, pemfigus, ANCA vasküliti, NMO, myasthenia gravis ve MS’te kullanılmıştır. Rituksimab antijenine 
bağlandıktan sonra CD20 taşıyan B-hücre alt tiplerini başlıca kompleman bağımlı sitotoksisite ve daha az olarak 
da antikor bağımlı hücresel sitotoksisite ile öldürmektedir. 

Okrelizumab, seçici olarak CD20+ B hücrelerini hedefleyenr rekombinan, hümanize anti-CD20 monoklonal 
antikordur. Okrelizumab CD20 eksprese eden B hücrelerinin sayısı ve fonksiyonunda azalmayla 
immunomodülasyona neden olduğu varsayılır.Hücre yüzeyindeki bağlanmanın ardından, okrelizumab, antikor 
bağımlı sellüler fagositoz (ADCP), antikor bağımlı sellüler sitotoksisite (ADCC), kompleman bağımlı sitotoksisite 
(CDC) ve apoptoz aracılığıyla CD20 eksprese eden B hücrelerini seçici olarak tüketir. OPERA I ve OPERA II 
çalışmaları ile Relapsing Remmiting Multipl Skleroz (RRMS) ve ORATORIO çalışması ile de Primer Progresif 
Multipl Skleroz (PPMS) tedavisinde okrelizumabın etkililiği ve güvenliliği ortaya konmuştur. 

 Ofatumumabın MS’te subkütan uygulama ile etkinliğini değerlendiren faz 1 ve faz 2 çalışmaları yapılmış, diğer 
anti-CD20 ajanlar gibi etkinliği gösterilmiştir ve faz 3 çalışmaları halen devam etmektedir. Halen MS’te kullanım 
onayı almamıştır. 

Alemtuzumab, CD 52 eksprese eden T ve B hücreleri, natural killer hücreleri, monosit ve dendritik hücrelerinin 
deplesyonu ve repopulasyonuna, böylece adaptif immünitede uzun süreli değişikliğe neden olan, humanize 
monoklonal antikordur. Faz II çalışmasını takip eden CARE-MS I ve II adında iki adet Faz III çalışması vardır. Bu 
çalışmalar interferon beta 1a ve glatiramer asetat ile karşılaştırmalı çalışmalardır. Randomize kontrollü 
çalışmalarında Alemtuzumabın, RRMS’li hastalarda atak sıklığını azaltmada INF beta-1a dan daha etkin olduğu 
gösterilmiştir. 
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Asemptomatik Karotis Arter Darlığı Olan Hastalarda Koroner Bypass Cerrahisi 
Sonrası Gelişen Erken Dönem Serebrovasküler Komplikasyonlar 

1Egemen Vardarlı, 2Hasan Reyhanoğlu 

 
1Tınaztepe Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı 
2Tınaztepe Üniversitesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı 

AMAÇ: Karotis arter darlığı özellikle ileri yaş hastalarda iskemik inme açısından ciddi bir risk faktörüdür. Bu 
hastalarda genel anestezi altında yapılacak cerrahilerde inme veya nörolojik komplikasyon riski daha yüksek 
olabilmektedir. Özellikle hemodinamik açıdan stabil seyretmeyen kardiyak cerrahi hastalarında bu risk daha 
yüksek olabilmektedir. Semptomatik ve ciddi karotis darlığı olan hastalarda kardiyak cerrahi öncesi veya eş 
zamanlı karotis arter cerrahisi önerilirken; asemptomatik ve hafif-orta darlığı olan hastalarda kardiyak cerrahi 
öncesi karotis darlığına girişim önerilmemektedir. Bu çalışmada asemptomatik ve hafif (%15-49); orta (%50-69) 
karotis arter darlığı olan hastalarda yapılan koroner bypass cerrahisi sonrası erken dönem nörolojik 
komplikasyonları değerlendirdik. 

YÖNTEM: Tınaztepe Hastanesinde Ocak 2015- Temmuz 2020 tarihlari arasında hafif-orta karotis arter darlığı 
olan ve koroner bypass cerrahisi öncesi karotis arter girişimi yapılmayan 120 hasta retrospektif olarak çalışmaya 
dahil edildi. Hastaların karotis darlıkları preoperatif olarak doppler ultrasonografi ile dökümante edilmiştir. 

BULGULAR: Hastaların 3’ünde (%2,5) iskemik serebrovasküler hastalık gelişmiştir. Hemorajik serebrovasküler 
hastalık saptanmamıştır. Serebrovasküler olaya sekonder mortalite olmamıştır. Postoperatif nörolojik olmayan 
erken dönem komplikasyon 13 hastada (%10,8) görülmüş ve 2 hasta (%1,6) ex olmuştur. 

SONUÇ: Kılavuz ve meta-analizler asemptomatik ve hafif-orta darlığı olan hastalarda karotis darlığına girişim 
endikasyonu gerektirmediğini bildirmektedir. Bizim çalışmamızda da saptadığımız düşük postoperatif nörolojik 
morbidite ve mortalite bu hastalarda koroner bypass cerrahisi sırasında hafif-orta karotis darlığının ek morbidite 
ve mortalite riski getirmediğini göstermiştir. 

Tablo-1.Hastaların preoperatif verileri 
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Tablo-2. Hastaların postoperatif verileri 
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Sağlık Çalışanlarında Maske Kullanımına Bağlı Baş Ağrısı 

1Cansu Köseoğlu Toksoy, 1Hayri Demirbaş, 2Erhan Bozkurt, 1Hakan Acar, 1Ülkü Türk Börü 

 
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 

GİRİŞ VE AMAÇ: COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının uzun süre maske ve kişisel koruyucu ekipman 
maruziyetleri akne, cilt lezyonları, baş ağrısı gibi pek çok şikayete yol açabilmektedir. Sağlık çalışanlarında maske 
kullanımına bağlı yeni baş ağrısı ortaya çıktığına dair birkaç çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı COVID-19 
salgını sırasında maske kullanımıyla ilişkili baş ağrısını araştırmak ve klinik özelliklerini belirlemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinde yürütüldü. Hastanede çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları üzerinde yapıldı. 
Örneklem hesaplamasında G* power paket programı kullanıldı. 30 parametreden oluşan değerlendirme formu 
hazırlandı. Tüm katılımcılar 3 nörolog tarafından yüz yüze sorgulanarak değerlendirme formu dolduruldu. 

SONUÇ: Toplam 380 sağlık çalışanı bu çalışmaya katılmaya davet edildi, 375 kişi kabul etti. Katılanların 161’i 
erkek (42,9%), 214’ü kadındı (57,1%). Katılanların 78’i doktor(20,8%), 103’ü hemşire(27,4%), 194’ü diğer sağlık 
çalışanlarıydı(%51,7). 105 kişi covid servis ve covid yoğun bakım ünitesinde (28%), 270 kişi poliklinik ve diğer 
bölümlerde çalışmaktaydı(72%). Ankete katılanlardan 26 kişi filtreli maske(%6,9), 274 kişi cerrahi maske(73,1%), 
75 kişi her iki maskeyi birlikte(20%) kullanıyordu. Maske kullanım süresi 29 kişide 1-4 saat arası, 346 kişide 4 
saatten daha uzun süreydi. 114 (30,4%) kişide eski baş ağrısı vardı. Bunların 79’u kadın, 35’i erkekti. Kadınlarda 
baş ağrısı istatiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,002). Baş ağrısı tipi 43 kişide migren (%37,7), 68 
kişide gerilim baş ağrısı(%59,6), 3 kişide diğer tip baş ağrılarındandı (%2,6). 77(%67,5) kişide maske kullanımı 
sonrası baş ağrısında artış mevcuttu. Filtreli maske kullananların %7,7’sinde, cerrahi maske kullananların 
%19’unda, her ikisini birlikte kullananların %30,7’sinde ağrıda artış saptandı. Her iki maskeyi birlikte kullananlarda 
istatistiksel olarak anlamlı baş ağrısı artışı mevcuttu (p=0,021). Maske kullanım süresi ile ağrıda artış arasında 
anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,350). Kişilerin çalıştığı bölüm ve görevinin ağrıda artış ile arasında anlamlı ilişki 
saptanmadı (sırasıyla p=0,067, p=0,133). İlaç kullanımında artış 55 kişide (%48,2) mevcuttu. 116 kişide (%30,9) 
de-novo baş ağrısı saptandı. Filtreli maske kullananların %50’sinde, cerrahi maske kullananların %25,9’unda, her 
ikisini birlikte kullananların %42,7’sinde de-novo baş ağrısı saptandı. Maske cinsi ile yeni baş ağrısı arasında 
anlamlı ilişki saptandı (p=0,002). Maske kullanım süresi ile de-novo baş ağrısı arasında ilişki saptanmadı 
(p=0,097) Covid servis ve yoğun bakım ünitesinde çalışanların %41,9’unda diğer bölümlerde çalışanların isse 
%26,7’sinde yeni baş ağrısı saptandı. Kişilerin çalıştığı bölüm ile yeni baş ağrısı arasında anlamlı ilişki saptandı 
(p=0,004). Görev ile yeni baş ağrısı arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0142). De-novo baş ağrısı karakteristiği 
17 kişide zonklayıcı (%14,6), 99 kişide baskı şeklinde (%85,3), 12 kişide unilateral (%10,3), 104 kişide bilateral 
(%89,6) idi. 

TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonuçları COVID-19 outbreak sırasında healthcare workerlar arasında maskenin yeni 
tip baş ağrısı geliştirdiğine işaret etmektedir. Maske kullanım süresine bağlı olmadan, maske kullanımında hem 
pre-existing baş ağrısının arttığı gösterilmiştir, hem de de-novo baş ağrısının ortaya çıktığı gösterilmiştir. Her iki 
maskenin birlikte kullanımında bu oran daha da yükselmektedir. De-novo baş ağrısının özelliği, iki taraflı, orta 
şiddette, künt vasıftadır. Bu özellikleri ile daha çok gerilim tipi baş ağrısına benzemektedir. Maskeyi taktıktan kısa 
süre başlayıp maskeyi çıkardıktan sonra kaybolma eğilimindedir. Ayrıca uyku bozukluğu, yorgunluk ve takipne de 
oldukça yüksek oranda gözlenmiştir. 
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Aterosklerotik ve Embolik Etyolojili İskemik İnme Hastalarında Monosit/HDL 
Kolesterol ve Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması 

1Sibel Üstün Özek 

 
1Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi,Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: İnflamasyon ve lipid anormallikleri, aterosklerozun patofizyolojisinde başlıca rol oynar. Monositler de bu 
süreçde kilit roldedir ve aktif monositler hasarlı veya aktive edilmiş endotel ile etkileşerek proinflamatuarların aşırı 
ekspresyonuna yol açar. HDL kolesterol monositten makrofaj farklılaşmasını kesintiye uğratır, inflamatuar yanıtı 
baskılar ve iltihaplanma sürecini engeller. İnflamasyon sırasında monositlerin arttığı ve aterosklerozda HDL 
azaldığı için M/HDL oranının artması beklenmektedir. 

AMAÇ: Son yıllarda gerek kardiyovasküler gerekse serebrovasküler sistem hastalıklarında inflamatuar belirteç 
olarak monosit/yüksek dansiteli lipoprotein (M/HDL) kolesterol oranı dikkat çekmektedir. Nötrofil/lenfosit (N/L) 
oranı da sistemik inflamasyon belirteci olarak birçok hastalıkta çalışılmış ve yüksekliği inflamasyon lehine 
yorumlanmış ve prognostik faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada aterosklerotik ve embolik etyolojili inmede 
inflamasyon açısından fark olup olmadığı bu oranlar karşılaştırarak değerlendirilmiştir. 

METOD: Nöroloji kliniğine akut iskemik inme nedeni ile ilk 24 saat içinde başvuran ve yatırılan hastaların 
dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya toplam 58 hasta dosyası alındı. Demografik veriler, inme 
etyolojisi ve risk fakörleri, nötrofil, lenfosit, monosit, trigliserit, LDL ve HDL kolesterol değerleri kaydedildi. 
Etyolojiye göre aterosklerotik ve embolik iki grup oluşturuldu. M/HDL kolesterol ve N/L oranları değerlendirildi. 

SONUÇ: Çalışmaya yaş ortalaması 73,32±11,25 (min=51,max=94) olan 23 kadın 35 erkek hasta alındı. Toplam 
58 hastanın %51,7 ‘si (n=30) aterosklerotik %48,31’i (n=28) embolik etyolojiliydi. Her iki grubun yaş ortalaması ve 
risk faktörleri benzerdi. Aterosklerotik gruptaki M/HDL oranı ortalama 14,26±5,90 iken embolik grupta 14,58±6,26 
olarak saptandı. M/HDL oranları bakımından aterosklerotik ve embolikler arasında fark bulunmadı.(p=0,901) 
Cinsiyete göre aterosklerotik ve embolik olarak gruplar karşılaştırıldığında M/HDL değerleri bakımından 
erkeklerde (p=0,717) ve kadınlarda (p=0,420) anlamlı fark yoktu. Aterosklerotik grupta N/L oranı ortalama 
2,87±1,45 iken embolik grupta 4,26±3,79 bulundu. N/L bakımından aterosklerotik ve embolikler arasında fark 
bulunmadı.(p=0,118) Cinsiyete göre aterosklerotik ve embolik gruplar N/L oranı açısından karşılaştırıldığında 
erkek (p=0,176) ve kadınlarda (p=0,385) anlamlı fark saptanmadı. Cinsiyet ve yaşla M/HDL kolesterol oranı 
arasında bir korelasyon bulunmadı. Kadınların yaşları ile N/L değerleri arasında aynı yönlü orta dereceli %5 
düzeyinde anlamlı bir ilişki vardı. Kadınların yaşları arttıkça N/L düzeylerinin de arttığı görüldü.  

TARTIŞMA: M/HDL kolesterol ve N/L oranı açısından değerlendirildiğinde aterosklerotik ve embolik grup 
sonuçları benzer bulundu. Kadınlarda N/L oranı yaşla birlikte uzamıştı. Ancak bizim bildirimizin kısıtlılığı az sayıda 
hasta içermesi ve bu yaş grubu için tamamen sağlıklı kontrol grubumuzun oluşturulamaması olmuştur. Kadınlarda 
ortaya çıkan yaşla ilintili inflamasyonun artışı için çok sayıda olgu içeren ileri çalışmalar gereklidir Bu parametreler 
inflamasyon şiddeti ve prognozu değerlendirmede kolay, ucuz olması ve rutin incelemelerde bakılmaları nedeni 
ile oldukça değerlidir ve biyobelirteç olarak kullanılabilir. 
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Locked-In Sendromu'nun Klinik ve Kognitif Spektrumu: 100 Olgunun Bir Yıllık 
İzlemi ve Yeni Bir Değerlendirme Yöntemi Arayışı 

1Fatma Ece Çetin, 2Mesut Dorukoğlu, 3Cansu Uzunoğlu, 2Emre Kumral 

1Acıbadem Bursa Hastanesi, Nöroloji Uzmanı, Bursa 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir 

AMAÇ VE GİRİŞ: Locked-in Sendromlu (LIS) hastalarda bilişsel işlevlerin ne ölçüde etkilendiği ve kognitif açıdan 
hangi fonksiyon bozukluklarının geliştiği tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada LIS olan olgularda geçirilen 
inmeden sonraki bir yıllık sürede, tek ve çoklu lezyonların olguların klinik ve bilişsel progresyonları arasındaki 
farklılığın ortaya konması ve iletişim güçlüğü yaşanan bu olguların bilişsel değerlendirmesinde kullanılabileceğini 
düşündüğümüz yeni bir yöntem ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

GİRİŞ VE YÖNTEM: Ocak 2008 - Mayıs 2019 tarihleri arasındakliniğimizde, LIS tanısı konulan 100 hasta 
çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların klinik durumları ilk başvuru ve taburculuklarında Ulusal Sağlık İnme Ölçeği ( 
HIHSS) ile değerlendirilmiştir. Hastalar sosyodemografik özellikler yanında risk faktörleri, hastaların nörolojik 
bulguları yanında yüz ifadeleri, dil hareketleri ile solunum ve yutma fonksiyonları ve bilişsel fonksiyonları üç aylık 
periyotlarla bir yıl boyunca değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen olgular Magnetik Rezonans görüntüleme 
(MRG) ile saptanan lezyonlarına göre tek pontin enfarktüsü olan ( LIS) ve pontin infarkta ek olarak çoklu iskemik 
lezyonları olan olgular (PMI) olarak iki gruba ayrılmıştır. Hastaların motor ve sözel yanıtlarının sınırlı olması 
nedeniyle, erken ve geç dönemdeki bilişsel durumları; bilinç ve farkındalık, algılama ve komutlara uyma, dikkat 
süresi ve konsantrasyon, dil becerileri, frontal lob yürütücü işlevlerine dair amaçlı davranış ve uygun duygusal 
davranışlar tarafımızca geliştirilen Engelli Hastalar için Kısa Nöropsikolojik Anket (EHKNA) ile değerlendirilmiştir. 
İstatistiksel veriler SPSS 18.0 programı kullanılarak, değişkenler arası ilişki uygunluklarına göre Anova veya 
Pearson testi ile, sürekli değişkenler Student-T ve Kruskal-Wallis testi ile değerlendirilmişir. Tüm verilerde 
istatistiksel anlamlılık p< 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmamızı tamamlayan 77 hastanın bir yıllık izleminde her iki grupta da bilişsel fonksiyonlarda 
anlamlı iyileşme saptandı. İnme başlangıcında, PMIL olgularının (n:28 )% 18’inde ve LIS (n:72) olguların % 
43’ünde zaman ve mekan yönelimi normal olarak saptandı (OR, 3.48;% 95 CI, 1.10-10.18; P = 0.015). Algı ve 
yürütücü işlevler, özellikle karmaşık komut uyumu (P = 0.042), dikkat süresi ve konsantrasyon (P= 0.30), anlaşılır 
verbal iletişim (P = 0.022) dışında, tek lezyonlu olgular ile çoklu lezyonlu olgular arasında, alt grup bilişsel işlevler 
açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı.  

TARTIŞMA: Çalışmamızda tek pontin lezyonu olan LIS olguların ve PMIL olgularının klinik tabloları benzer 
olmasına rağmen nöropsikolojik olarak farklılıklar olabileceğini ve inme sonrası bir yıl içinde LIS ve PMIL 
olgularının günlük yaşam aktivitelerindeki iyileşmeye paralel olarak bilişsel fonksiyonlarında, solunum ve yutma 
fonksiyonlarında düzelme ve çevre farkındalığında artmaya bağlı olarak düzelme olduğu görülmüştür. Ancak 
PMIL hastalarında algılama, yürütme, özel karmaşık komut takibi, dikkat süresi ve konsantrasyon, anlaşılır 
sözelleştirmede talamik-fronto-striatal bağlantıların hasar görmesi nedeni ile olduğu düşünülen daha belirgin 
bozulma olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda hastaların iletişim problemleri tarafımızca geliştirilen EHKNA 
kullanılarak aşılmaya çalışılmıştır. Geliştirdiğimiz anket için güvenirlik değerlendirmesi henüz eksiktir ve ek 
çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Ancak bu çalışmada EHKNA, LIS’li olguların muayene ve tedavisi için 
ortak bir değerlendirme çevçevesi sağlamak, bilişsel işlevlerini kısa sürede ve doğru olarak tespit etmek için 
kullanılmıştır. Daha önceki bir çalışmada 44 LIS olgusunda dikkat ve bellek problemi raporlanmış ancak, bu 
çalışmada çoklu lezyon gösterilmemiş ve salt inme olgularından oluşmamıştır.  

SONUÇ: "Locked-in Sendromlu" hastalığı olan tek enfarktüslü hastalarda hem sağkalım hem de bilişsel işlevler 
açısından PMIL hastaları ile kıyaslandığında daha iyi prognoza sahip oldukları görülmüştür.  



16. Uludağ Nöroloji Günleri 

35 
 

SB10 

 

İskemik İnme Hastalarının Radyolojik Bulgu Saptanmayan Kranial Bilgisayarlı 
Tomografi Görüntülerinin Simetrik Normal Beyin Parankimi ile “Radiomics” 

Parametreleri Üzerinden Karşılaştırılması 

2Törehan Özer, 1Seda Öztürk, 3Onural Öztürk 

 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 
2Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Radyoloji Departmanı 
3Kütahya Gediz Devlet Hastanesi 

AMAÇ : Çalışmamızın amacı kontrastız kranial bilgisayarlı tomografi görüntülerinde bulgu izlenmeyen hastaların , 
patoloji olan taraf ve kontralteral simetrik patoloji olmayan tarafın radiomics parametrelerinin karşılaştırarak 
iskemik inme tanısına katkıda bulanabilecek kantitatif veriler elde etmektir. 

YÖNTEM: Çalışmamızda Ocak 2012- Kasım 2018 tarihleri arasında acil servise akut inme kliniği ile başvuran 
hastaların, difüzyon MR ve kontrastsız BT tetkikleri retrospektif olarak taranmıştır. MR tetkikinde akut iskemik 
infarkt ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı bulunan ve Kontrastsız BT tetkikinde erken radyolojik bulgu ve işaret 
saptanmayan 54-96yaş aralığında, 19’u kadın 17’si erkek hasta olmak üzere toplam 37 hasta çalışmaya dahil 
edilmiştir. BT görüntülerinde infarkt alanı ve karşı hemisferdeki simetriği 1 cm çaplı ROIçemberi ile, difüzyon 
sekansları ve ADC haritaları baz alınarak manuel işaretlendi. 3DSlicerprogramına ait radiomics eklentisi ile 106 
adet doku analizine ait parametre elde edildi. Daha önceki benzer çalışmalar taranarak ; literatürde sık kullanılan 
21 parametre istatistiksel değerlendirme için kaydedildi. 

BULGULAR: Taranan 21 parametre içinde anlamlı fark saptanan parametreler şunlardır; glcmjointavarage, 
glcmjointenergy, glcmcontast, firstorderuniformity, firstordermedian, firstorderenergy, firstordermax, 
firstordermean, glrlmrunlengthnonuiformty vengtdmcontrast. En anlamlı parametre ngtdm contrast : Karşıtlığı 
ifade eden gri tonlama seviyelerinin dinamik aralığıyla birlikte , gri seviye değişkenliğinin sıklığını da gösteren 
parametre olarak bulunmuştur. 

SONUÇ: Kontrastsız BT incelemede inmeye ait erken radyolojik bulgu ve işaret saptanmayan evrede iken 
radiomics analizi ile infarkt alanına ait parametre değişimleri ortaya çıkmaktadır. 
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Akut Edinsel Komitan Ezotropyaların Değerlendirilmesi 

1Dilek Top Kartı, 2Figen Gökçay, 2Neşe Çelebisoy 

 
1SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 
2Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut edinsel komitan ezotropya çocuk ve yetişkinlerde kırma kusurunun minimal olduğu, uzak 
ve yakın fiksasyonda kaymanın komitan olduğu diplopinin nadir bir nedenidir(1). Prevelansı ve insidansı 
bilinmemektedir(2). Burian ve Miller, akut edinsel ezotropyaları klinik bulgulara göre 3 gruba sınıflandırmıştır; a) 
Swan tip: tek taraflı görme kaybı ile ilişkili füzyonun bozulmasına bağlı, b) Burian Franceshetti tip: genellikle 
fiziksel veya psikolojik stresle ilişkili olup minimal hipermetropi ve diplopi ile karakterize, c) Bielschowski tip: 
adölesanlarda veya yetişkinlerde miyopi ile ilişkli (5 diyoptri ) uzak ve yakın mesafede eşit sapma gösteren 
ezotropyadır (2,3). Bu çalışmada kliniğimizde akut edinsel komitan ezotropya tanısı olan hastaların demografik 
verilerini, klinik ve laboratuvar bulgularını sunmayı amaçladık. 

METOD VE BULGULAR: 2014-2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörosensoriyel 
Ünitesinde takipli akut diplopi yakınması olan ve etiyolojiye yönelik tetkiklerinde ve en az 6 aylık takiplerinde 
nörolojik patoloji saptanmayan 11 hasta (6 erkek, 5 kadın)çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları 13- 83 
aralığındaydı. Özgeçmişlerinde, 1 hastada hipertansiyon ve diabetes mellitus, 2 hastada hipertansiyon, 1 hastada 
sarkoidoz, 1 hastada hipotiroidi mevcuttu. Tüm hastaların göz dibi muayenesi olağan görünümde idi. On hastanın 
kraniyal MRI sonuçları normaldi. Bir hastada kraniyal MRI’ında sol sfenoid sinüsde kronik sinüzit ile uyumlu 
görünüm saptandı. KBB hastalıkları bakısı da sinüzüt ile uyumlu kabul edilerek tedavi başlandı. Diğer 10 hastanın 
KBB tarafından yapılan nazofarenks bakısı normaldi. Bir hastaya yapılan lomber ponksiyon sonucunda BOS 
basınç ve parametreleri normaldi. Tüm hastaların repetetif sinir sitümülasyon testleri ve ek olarak 6 hastaya 
yapılan tek lif EMG sonuçları normal olarak değerlendirildi. Bir hastanın asetilkolin reseptör antikoru üst sınırda 
olup diğer tüm hastaların negatif idi. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada yetişkin dönemde akut ezotropyaya bağlı diplopi nedeniyle başvuran ve 
muayenesinde komitan şaşılık saptanan hastalara ait demografik veriler, laboratuvar ve radyolojik görüntüleri 
içeren etiyolojiye yönelik incelemeler özetlenmiştir. Literatürde yetişkin döneminde başlayan akut ezotropya 
neden olabilecek çok sayıda oftalmolojik (yaşa bağlı uzak ezotropyası (age related distance), diverjans paralizisi, 
restriktif şaşılıklar) ve nörolojik sebepler(abdusens paralizisi, miyastenia gravis, beyin sapı ve serebelller tümörler, 
Arnold-Chiari malfromasyonu , psödotümör serebri sendromu, vb.) bildirilmiştir (5). Bu nedenle etiyolojiye yönelik 
inceleme yaparken nörolojik ve oftalmolojik bakıların detaylı yapılması çok önemlidir. Detaylı nörooftalmolojik 
muayene ile şaşılığın komitan olduğunun belirlenmesi, klinisyenin paralitik ve restriktif şaşılıkları dışlamasına 
yardımcı olabilir. 
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Migren Hastalarında Bor Replasmanı Alternatif Bir Tedavi Olabilir mi?  
Atak ve Ataklar Arası Dönemde Bor, Kalsiyum, Magnezyum, ACTH, Kortizol ve 

CAMP İlişkisi 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Migren fizyopatolojisinde, nöronal hipereksitabilite oluşumuna sebep olan magnezyum 
metabolizmasındaki bozukluklar, kalsiyum kanal defektleri, hipotalomo-hipofizer aks bozuklukları gibi pek çok 
faktör araştırılmaktadır. Borun magnezyum, kalsiyum ve steroid hormon metabolizmasını etkilediği bilindiğinden, 
bu çalışma, migren patogenezinde borun rolünü araştırmak amacıyla planlandı ve atak anında ve ataklar arası 
dönemde borun kalsiyum, magnezyum, adrenokortikotropik hormon (ACTH), kortizol ve siklik adenozin 
monofosfat (cAMP) seviyeleriyle ilişkisi incelendi. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Uluslararası Başağrısı Topluluğu (IHS) kritelerine göre migren tanısı konmuş 40 migren 
hastası ve 20 sağlıklı gönüllü (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. Migren hastalarından atak anında ve ataklar  
arası dönemde olmak üzere iki kez, kontrol grubundan bir kez kan ve 24-saatlik idrar numuneleri alındı. İdrarda 
bor, kalsiyum, magnezyum ölçümü, serum/plazma örneklerinde, bor, kalsiyum, magnezyum, ACTH, kortizol ve 
cAMP ölçümleri yapıldı. 

SONUÇ: Migren hastalarının, hem atak anında hem ataklar arası dönemde serum magnezyum seviyeleri kontrol 
grubundan düşük bulundu. Hasta ve kontrol grubunun idrar magnezyum seviyeleri arasında, serum ve idrar 
kalsiyum seviyeleri arasında anlamlı fark bulunamadı. Plazma bor seviyeleri, yalnızca atak anında; idrar bor 
seviyeleri hem atak anında hem ataklar arası dönemde kontrol grubundan düşük bulundu. Plazma ACTH ve 
cAMP seviyeleri, hem atak anında hem ataklar arası dönemde kontrol grubundan yüksek bulunurken, serum 
kortizol seviyeleri arasında anlamlı fark bulunamadı. 

TARTIŞMA: Bu çalışma, migren patogenezinde bugüne kadar suçlanan kalsiyum ve magnezyumun yanı sıra 
borun da rolü olabileceğini göstermektedir. Migren hastalarındaki yüksek ACTH ve cAMP seviyelerinin, bor ve 
magnezyum eksikliği ile ilişkili olduğu ve bütün bu faktörlerin trigeminovasküler sistemdeki ağrı oluşumunu 
uyardığı söylenebilir. Migren hastalarına bor verilmesi, özellikle magnezyum seviyelerini artırarak atakların 
önlenmesinde alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. 
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COVID-19 Hastalığı Tanılı Başağrısı Olan ve Olmayan Hastalarda CRP-Lenfosit 
Oranının Değerlendirilmesi 

Meltem Karacan Gölen 
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GİRİŞ VE AMAÇ: COVİD-19 hastalığı; Sars CoV-2 virüsü kaynaklı olarak tüm dünyaya yayılmış pandemiye 
neden olmuştur. COVID-19 hastalığında baş ağrısı en sık eşlik eden nörolojik semptomlardan biri olup bazen tek 
semptom olarak da gözlenebilmektedir. Yapılan çalışmalarda görülmüş ki hastalığın seyrini değerlendirmede 
kötüye gidişi öngörmede CRP-lenfosit oranının tek başına lenfosit oranından daha anlamlı olduğu belirtilmiş. Biz 
de bu çalışmamızda baş ağrısı olan ve baş ağrısı olmayan hastalarımızda CRP-lenfosit oranı karşılaştırarak baş 
ağrısı olan hastalarda prognostik ve inflamasyonu gösteren bir faktör olup olmayacağının belirlemeyi amaçladık. 

İSTATİKSEL ANALİZ: Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shaphiro wilk testi ile test edilmiş, normal 
dağılmayan özelliklerin 2 grupta karşılaştırılmasında Mann whitney u testi ve kategorik değişkenler arasındaki 
ilişkilerin test edilmesinde ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS for Windows version 24.0 
paket programı kullanılmış ve P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada C0VİD 19 tanılı başağrısı olan 30 hasta ve 30 baş ağrısı olmayan 30 
hastayı çalışmaya dahil ettik. Çalışmaya dahil edilen hastaların tümünün COVİD-19 PCR sürüntü testi pozitif ve 
bilgisayarlı akciğer tomografi de covid viral pnomoni ile uyumlu idi. Hastaların %48,3 ü erkek, %51,7 si bayandı. 
Hastaların %65 inin kronik hastalığı mevcuttu. En sık eşlik eden kronik hastalık HT (%35) idi. Hastaların%13,3 ü 
sigara içiyordu. Hastalarımızın yaş ortalaması 62,75 ± 14,49 idi. Hastalarımızın yaş ortalaması 62,75 ± 14,49 idi..  
Hastalarımızın laboratuar parametrelerinde WBC ortalama değeri 7,7 ± 3,02, nötrofil ortalama değeri 5,66 ± 2,76, 
lenfosit ortalama değeri 1,2 ± 0,5,monosit ortalama değeri 0,53 ± 0,24, trombosit ortalama değeri 243,73 ± 
96,27, CRP ortalama değeri 78,13 ± 60,33 Ferritin ortalama değeri 298,1 ± 271,51 idi. 

BULGULAR: Biz bu çalışmamızda baş ağrısı olan ve olmayan grupta CRP- lenfosit oranını değerlendirdik. Baş 
ağrısı olan grupta ek hastalık varlığı anlamlı düşük oranda gözlenirken (P=0,038) ve sigara içme oranı anlamlı 
yüksek oranda gözlendi (P=0,023). CRP/lenfosit oranı ve diğer değişkenler bakımından iki grup arasında anlamlı 
farklılık gözlenmedi. Her iki grupta CRP-lenfosit oranında kliniğe katkı sağlayacak, anlamlı fark gözlemlemedik.  

TARTIŞMA: COVID-19 tanılı hastalarda baş ağrısı oluşumunda periferal trigeminal sinir uçlarının doğrudan 
tutulması endotelyal hücrelerdeki inflamasyon, hipoksi, dehidratasyon baş ağrısına yol açılan olası mekanizmalar 
olarak düşünülmektedir. Bu tabloda oluşan lenfopeninin SARS-CoV-2 virüsün direk lenfositleri etkileyip apopitoz 
yapması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir, CRP'deki artışın, COVİD-19'un erken döneminde hastalığın ilerleme 
derecesini değerlendirmek için tek başına lenfosit oranındaki düşüş değişikliklerinden daha fayda sağladığı 
bilinmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda hastalığın seyrini ve klinik kötüleşmeyi belirlemek için CRP- 
lenfosit oranının daha anlamlı olduğunu ifade etmişler. Bizim çalışmamız da başağrısı olan ve olmayan COVİD-
19 hastalarında CRP-lenfosit oranında iki grup arasında anlamlı fark gözlenmedi. CRP-lenfosit oranı 
inflamasyonla ilişkili olduğu bilinmekte ancak bu çalışmada baş ağrısı olan grupta anlamlı bulgu gözlenmedi. Baş 
ağrısı olan COVID-19 hastaları için prognostik ve inflamasyonu gösteren bir belirteç olmayacağı kanatindeyiz. 
İlerleyen süreçte prospektif, randomize ve plasebo kontrollu   daha bu  yu k gruplarda daha uzun su reli c  alıs  malara 

ihtiyac   duyulmaktadır. 
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Huntington Hastalığının Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi 

1Onur Akan, 1Cihat Örken 

 
1Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul 

GİRİŞ: Huntington hastalığı (HD), kromozom 4p16.3'ün kısa kolunda Huntingtin genindeki uzamış bir CAG 
tekrarının neden olduğu otozomal dominant geçiş özelliği gösteren ilerleyici motor, davranışsal ve bilişsel 
fonksiyon bozukluğu ile karakterize, bir nörodejeneratif hastalıktır. Tipik olarak semptomların başlangıcı orta 
yaştadır, ancak bozukluk herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Klasik klinik işaret, kademeli olarak tüm kaslara 
yayılan koredir. Tanı, klinik semptomlara ve belirtilere dayanır ve genetik analiz ile doğrulanır.  

AMAÇ: Genetik testlerle tanısı doğrulanan HD hastalarının klinik özelliklerinin gözden geçirilmesi  

GEREÇ-YÖNTEM: Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde, 1.01.2015- 01.1.2020 
tarihleri arasında HD tanısıyla izlenen olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların başvuru yaşı, 
başvuru şikayetleri, hastalık başlangıcı, hastalık süresi, nörolojik muayene bulguları, beyin MRG ve genetik 
sonuçları kaydedildi. 

BULGULAR: Genetik tincelemeler ile tanısı teyit edilmiş, 13 kadın, 13 erkek toplam 26 hastanın yaş ortalaması 
46,42 (16-73), başlangıç yaşı 37,53 (8-70) idi. Hastalık süresi ortalama 9,07 yıldı. Bir olgunun başlangıç yaşı 20 
yaş altındaydı. Olguların %65,3’ünde hastalık nörolojik semptomlarla başlamıştı. En sık başlangıç ekstremitelerde 
istemsiz hareketlerdi. Dengesizlik ve yürüme güçlüğü 2 olguda, kognitif bozukluk 2 olguda, REM uyku davranış 
bozukluğu 1 olguda başlangıç semptomuydu. Olguların %34,6’sında hastalık psikiyatrik semptomlarla başlamış 
olup en sık başlangıç sinirlilik, hırçınlık, kaygı, anksiyete bozukluğu ve davranış değişikliği idi. Bir hastada dikkat 
eksikliği ile başlangıç semptomuydu. Olguların 2’sinin depresyon nedeniyle, 1 olgunun ise psikoz nedeniyle uzun 
yıllar (>20 yıl) psikiyatrik tedavi gördüğü tespit edildi. MRG incelemesinde en sık bulgu serebral kortikal atrofiydi. 
İlk beyin MRG normal olan 5 olgu mevcuttu. Lentiform nukleuslarda volüm kaybı 2 olguda, bilateral derin beyaz 
cevherde az sayıda gliotik odak 2 olguda saptandı. Olguların ortalama CAG tekrar sayısı 48,36 idi. Paternal 
kalıtım %65,3, maternal kalıtım ise %34,6 oranındaydı. İzlemleri süresince 2 hasta araya giren komplikasyonlar 
nedeniyle kaybedildi.  

SONUÇ: Hastalık motor bulgulardan yıllarca önce nöropsikiatrik semptomlarla başlangıç gösterebilir. 
Nöroradyolojik bulgular non spesifik olabilir. Şüpheli olgularda genetik testlere öncelik verilmesi düşünülebilir. 
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Üst Ekstremitenin Tuzak Mononöropatilerinde Elektrodiagnostik Sınıflama ile Yaş, 
Boy, Kilo, Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki 

1Halit Fidancı, 2İlker Öztürk 

 
1Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Klinik Nörofizyoloji Bölümü 
2Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

AMAÇ: Karpal tünel sendromu (KTS) en sık izlenen tuzak mononöropati olup , dirsekte ulnar nöropati (UN) ve 
spiral olukta radial nöropati (RN) üst ekstremitenin diğer mononöropatileridir. Bu tuzak mononöropatilerde 
elektrodiagnostik sınıflama ile yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ) arasında ilişki olup olmadığının bulunması 
amaçlandı. 

METOD: Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarına Eylül 2018 – Eylül 2020 tarihleri arasında başvuran, klinik ve 
elektodiagnostik bulguları KTS, UN ve RN ile uyumlu hastalar bu retrospektif kohort çalışmasına dahil edildi. 
Birden fazla tuzak mononöropatisi olan hastalar, diyabetes mellitus gibi polinöropatiye neden olabilecek hastalığı 
olanlar, klinik ve elektrodiagnostik bulguları servikal radikülopati ya da brakiyel pleksopati ya da polinöropati ile 
uyumlu olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Klinik ve elektrodiagnostik özellikleri mononöropati ya da 
polinöropati ile uyumlu olmayan 50 sağlıklı birey de çalışmaya alındı. Katılımcıların yaş, cinsiyet ve VKİ değerleri 
kaydedildi. KTS, UN ve RN elektrodiagnostik olarak hafif, orta ve ağır olarak ayrıldı. VKİ <18.5 kg/m2 olan 
hastalar zayıf, 18.5 ve <25 kg/m2 arasında olan hastalar normal, ≥25 kg/m2 olan hastalar obez olarak kabul 
edildi. 

SONUÇLAR: Atmış dokuz KTS (19 Erkek, 50 Kadın), 36 UN (25 Erkek, 11 Kadın), 6 RN (5 Erkek, 1 Kadın) 
hastası ve 50 sağlıklı birey (26 Erkek, 24 Kadın) çalışmaya dahil edildi. KTS, UN, RN hastalarının ve kontrollerin 
yaş, boy, kilo, VKİ değerleri Tablo 1’de verilmiştir. KTS, UN, RN hastalarının VKİ sınıflamasına göre hasta sayıları 
Figürde gösterilmiştir. Yaş / boy / kilo / vücut kitle indeksi ve mononöropatilerin elektrodiagnostik sınıflaması 
arasında korelasyon bulunmamıştır (Tablo 2). Hafif, orta ve ağır derecede tuzak mononöropatilerde yaş, boy, kilo 
ve VKİ değerlerinin karşılaştırması Tablo 3’te gösterilmiştir. 

TARTIŞMA: Bu çalışma üst ekstremitenin sık görülen tuzak mononöropatileri olan KTS, UN ve RN’de 
elektrodiagnostik sınıflama ve yaş / boy / kilo / vücut kitle indeksi arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. 
VKİ’nin yüksek olması KTS için bir risk faktörüdür. 
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COVID-19 Tanılı Hastalarda Miyalji ve CK/LDH Oranı Arasındaki İlişki 

1Dilek Yılmaz Okuyan 

 
1Konya Numune Hastanesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak bilinen ve akut ağır solunum yetersizliği 
sendromuna yola açabilen yeni tip koronavirüs 2 (SARS-coV-2)’nin çeşitli nörolojik tutulumlara neden olduğu ve 
bazen tek başına nörolojik bulgularla seyrettiği bilinmektedir. Kas, iskelet sistemi tutulumu ve miyalji en sık 
gözlenen semptomlardan biridir. SARS-coV-2’nin kaslarda bulunan anjiotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) 
reseptörleri aracılığıyla veya proinflamatuar sitokin artışı sebebiyle iskelet kası hasarına neden olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışmada miyaljisi olan kesin COVID-19 tanılı hastalarda labarotuar özelliklerini incelemeyi 
ve miyalji ile CK/LDH oranı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Konya Numune Hastanesi’nde yatırılarak tedavi edilen PCR sürüntü testi 
pozitif miyalji tarifleyen 30 COVID-19 hastası ve benzer yaş aralığında miyalji tariflemeyen 30 PCR sürüntü testi 
pozitif COVİD-19 hastası dahil edildi. Tedavi sırasında streoid kullanımı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 
Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, sigara kullanımları, akciğer BT bulguları ve laboratuar değerleri 
retrospektif olarak değerlendirildi. 

SONUÇ: Çalışmaya dahil edilen miyalji tarifleyen hasta grubunda yaş ortalaması 59,17 ± 13,63 (15 kadın 15 
erkek) olup, miyaljisi olmayan grupta yaş ortalaması 60,3 ± 15,77 (18 kadın, 12 erkek) saptandı. Her iki grupta 
nazofarengeal PCR testi pozitif olup tüm hastaların toraks BT bulguları COVID-19pnömonisi ile uyumluydu. 
Miyalji tarifleyen grupta CK değerleri olmayan gruba göre anlamlı yüksek saptandı (p=0.001). Kas ağrısı 
şikayetleri ile laktat, pH ve LDH değerleri arasında anlamlı fark saptanmaz iken, CK/LDH oranı miyalji tarifleyen 
grupta anlamlı yüksek bulundu (p=0.001). CK/LDH değerinin miyalji tanısının koyma performasının 
değerlendirilmesi için ROC eğrisi analizi yapıldı. CK/LDH oranının miyalji tanısını çok iyi düzeyde koyma yeteneği 
olduğu saptandı (AUC=0.847±0,053, P=0,001). 

TARTIŞMA: Kas iskelet tutulumu ve miyalji tarifleyen hastalarda CK/LDH oranının yüksek saptanması 
durumunda COVID-19 hastalığı düşünülmelidir. COVID-19 tanılı hastalarda CK/LDH oranının yüksek olması 
miyalji açısından tanı koydurucu olabileceğinden bu hastalar rabdomiyoliz riski nedeniyle yakın izlenmelidir. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, miyalji, CK, CK/LDH, rabdomiyoliz 
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Katarakt Cerrahisinin Kognisyona Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi 

1Didem ÇELİK, 2Serhat ÖZKAN, 3Demet Özbabalık ADAPINAR 

 
1SBÜ Şehit Prof Dr İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada kataraktın yaşlı hastalarda kognisyona olan etkilerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya katarakt tanısı ile operasyon planlanan görme keskinliği kötü 60-80 yaş 
aralığında 30 hasta alınmıştır. Katılımcıların ameliyat öncesi kognitif testleri yapılmış, operasyondan 3 ay sonra 
aynı testler yeniden tekrar edilmiştir. Tüm hastalar lokal anestezi ile birer hafta arayla binokuler katarakt cerrahisi 
geçirmişlerdir. Hastaların operasyondan gördükleri fayda görme keskinliği ile karşılaştırılmıştır. Demans taraması 
Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MOCA) testi ile yapılmıştır.  

SONUÇ: Katılımcıların %46 sında demans , % 36 sında hafif kognitif yetmezlik saptanmıştır. Demansı olan 
katılımcıların en çok bellek, lisan, görsel- uzaysal bellekte; hafif kognitif yetmezlikli hastaların dikkat, yürütücü 
işlev testlerinde kötüleşme izlenmiştir. Katarakt cerrahisi sonrası görme keskinliği ile korele şekilde kognitif 
yetmezlikli olguların MOCA skorlarında en az 2 puan artış izlenmiştir. Ancak görme keskinliğinde artış görsel 
bellek, konstruksiyonel praksi, saat çizme, şekil kopyalama testlerindeki skorlarla korele bulunmamıştır. 
Hastaların günlük yaşam aktivitesi, geriyatrik depresyon ölçeği entrümental günlük yaşam aktivite skorları post 
operatif dönemde görme keskinliği ile korele şekilde düzelmiştir.  

TARTIŞMA: Sonuç olarak kognitif yetmezlik ve katarakt yaşlı populasyonda sık birliktelik gösteren hastalıklardır. 
Görme yetisinin yeniden kazandırılması kognisyonu olumlu şekilde etkileyebilir. Demans polikliniklerinde 
hastaların duysal kayıpları ile birlikte değerlendirilmesi hastalığın takibi açısından önemlidir. 
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80 Yaş Üzeri Hastalarda Mekanik Trombektomi Deneyimimiz 

1Fatma Ger Akarsu, 1Özlem Aykaç, 1Atilla Özcan Özdemir 

 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ-AMAÇ: Endovasküler tedavinin; inmeye bağlı mortalite ve morbiditenin önlenmesindeki etkisi yapılan 
çalışmalarda açıkça ortaya konmuştur. Ancak ileri yaş hastalarda sonuçlar net değildir. Bu çalışmanın amacı akut 
iskemik inme nedeniyle mekanik trombektomi yapılan ileri yaş (≥80) hastaların tedavi sonuçlarının 
değerlendirilmesidir.  

GEREÇ-YÖNTEM: Mayıs 2017-Ocak 2020 tarihlerinde akut iskemik inme ile başvuran ve endovasküler tedavi 
uygulanan hastaların prospektif toplanan verileri retrospektif değerlendirildi. 80 yaş üzerinde, BT anjiografide 
major damar oklüzyonu olan, kontrastlı ASPECT skoru≥6 olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, 
cinsiyeti, başvuru NIHSS skoru, ASPECT skoru, iv rt PA zamansal parametreleri, kanama, mortalite ve 3. Ay 
mRS skorları analiz edildi. 

BULGULAR: Çalışmamızda 26 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Ortalama yaş 82,1±2,1’di (12 erkek, 14 
kadın). Hastalarımızın 10’unda (%38,4) Tip3, 16’sında (%61,6) Tip2 arcus aorta mevcuttu. On bir internal karotis 
arter (%41,2), 10 (%38,5) orta serebral arter (MCA) M1 proksimal, 3 (%11,5) M1 distal, 1 hasta M2 (%3.8) 
oklüdeydi. Hastalarımızın %61,5’u kardiyoembolikti. Bu grubun %81’inde non-valvuler atrial fibrilasyon mevcuttu. 
Hipertansiyon 22 (%84,6), Tip 2 DM 5 (%19,2) hastamızın öyküsünde vardı. İşlem öncesi 11 hasta (%42,3) iv tPA 
aldı. İşlemde ilk teknik 6 (%23.1) hastada izole stent, 20 hastada kombine teknikti. İşlem sonrası 20 hastada 
(%75.9) başarılı rekanalizasyon sağlandı. Üç hastada (%11.5) semptomatik kanama gelişti. Taburculuk m RS 
ortalama 3,6±2 idi. Üçüncü ay kontrolünde 7 (%26,9) hastanın mRS’si 0-2 idi. 3 aylık takipte 4 hastanın exitus 
olduğu öğrenildi. Ancak mortalite nedenleri arasında hiçbir hastada nörolojik etyoloji yoktu.  

TARTIŞMA: 80 yaş üzeri akut inme hastalarında mekanik trombektomi etkin ve güvenilirdir. Tam rekanalizasyon 
sağlandığında ileri yaşlarda bile olumlu klinik sonuçlar elde edilebilir. 
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Serebral Venöz Trombozda Nötrofil Lenfosit Oranının Prognoza Etkisi 

1Halil Güllüoğlu, 1Hasan Armağan Uysal, 1Nurşen Borand, 1Özge Yılmaz Küspeci 

 
1İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi 

AMAÇ: Serebral ven trombozunun (SVT) oluşması ve rekanalize olmasında venöz staz, hematolojik- genetik-
otoimmün ve edinsel faktörlerin yanı sıra inflamasyonun önemi de vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, 
inflamasyonun göstergeleri olan total lökosit, nötrofil ve lenfosit sayıları ile nötrofil/lenfosit oranının serebral venöz 
trombozda değişikliklerini araştırdık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: 2013 ile 2020 tarihleri arasında kliniğimizde serebral venöz tromboz tanısıyla takibi 
yapılmış olan 70 hastamızın hemogram parametreleri kontrol grubu ile karşılaştırılarak incelendi. 

BULGULAR: Parankimal lezyonu olan serebral venöz trombozlu hasta grubunda erken dönem lökosit ve nötrofil 
değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı kontrol grubuna göre belirgin derecede yüksekti. 

SONUÇ: Serebral venöz trombozlu hastaların başvuru sırasındaki inflamasyonun düzeyi ile hastalığın şiddeti 
arasında bir ilişki vardır ve bu ilişki tedavi ve prognoz tayininde yol göstericidir. 
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Fahr Hastaların Klinik, Laboratuar ve Nöropsikolojik Analizleri 

1Nuriye KAYALI, 2Musa TEMEL 

 
1Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

GİRİŞ: Fahr hastalığı herhangi bir endokrinolojik patoloji olmaksızın özellikle bazal gangliyonlar, serebellar dentat 
nükleus ve sentrum semiovalede belirgin olmak üzere yaygın serebral kalsifikasyon ile karakterize nadir görülen 
nörolojik bir hastalıktır. Hastalar genel olarak psikiatrik ve ekstrapiramidal bulgularla prezente olurlar. Uzun 
dönemde epileptik nöbet ve demanif yakınmalar görülebilir.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Son 4 yılda hastanemize Fahr sendromu ile müracaat eden hastalardan, çalışmaya 
katılmayı kabul eden 14 hastanın hemogram, geniş biyokimya, hipotalamohipofizer aks hormonları, EEG, 
minimental durum sonuçları değerlendirilmiştir. Endokrinopatolojisi olan(hipoparatroidi-hiperkalsemi) 4 hasta 
çalışmaya dahil edilmemiş olup kalan 10 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir.  

SONUÇ: Hastaların 2 tanesinde görülen hipokrom mikrositer anemi dışında kan sonuçlarında anlamlı 
biyokimyasal veya endokrinolojik patoloji izlenmedi. Hastaların yaş ortalaması 48,5(22-74)’tü. 5’i kadın 5’i erkekti. 
Hastaların üç tanesi asemptomatik olup, üç hastada izole psikiatrik yakınmalar, bir hastada izole postural tremor 
vardı. Üç hastada hem psikiatrik hem de ekstrapiramidal bulgular görülmüştür. Sekiz hastanın eeg’leri normal 
olarak değerlendirilmiş olup 2 hastanın eeg’sinde non-spesifik yavaş dalga(teta frekansında) paroksizmleri 
izlenmiştir ve bu hastaların hem EPS hem de psikiatrik yakınmaları olan hasta grubunda olduğu dikkat çekmiştir. 
Hastaların ikisinde(Hem EPS hem psikiatrik yakınmaları olan hasta grubu) minimental durum değer lendirmesinde 
dikkat ve oryantasyon altgrubunda belirgin kayıp izlenmiştir. Diğer hastaların minimental durum değerlendirmesi 
normaldir.  

TARTIŞMA: Fahr hastalığı yavaş ilerleyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalar asemptomatik olabileceği gibi 
nöbet, ekstrapiramidal bulgular ve psikiatrik yakınmalarla da prezente olabilirler. Ilerleyen dönemlerde hastalarda 
demans gelişmesi olasıdır. Vakalarımızın EEG ve minimental durumarı kesitsel olarak incelenmiştir. Özellikle 
hem psikiatrik hem EPS bulguları olan hastalarda nonspesifik EEG bozukluğu görülmüş ve bu hastaların 
minimental durum değerlendirme testinde daha başarısız olduğu izlenmiştir. Sonuçlar bize bu hasta grubunun 
demansa daha yatkınolduğunu düşündürmüştür. Nadir görülen bir hastalık olması sebebiyle daha geniş katılımlı 
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Ön Sistem Oklüzyonu Olan ve Endovasküler Yolla Tedavi Edilen İnme Hastalarında 
Trombosit Dağılım Hacminin Rekanalizasyon Başarısı ve Klinik Sonlanım Üzerine 

Etkisi 

1Nihat Şengeze, 2Semih Giray 

 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Isparta 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Son yıllarda endovasküler yaklaşım, inme tedavisinde hem özürlülük hem de mortalitenin 
azalması açısından oldukça büyük katkı sağlamıştır. İyi klinik sonlanım için erken ve başarılı rekanalizasyonun en 
önemli etken olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte endovasküler tedavi kararında, tedavi başarısını 
etkileyecek, klinik sonlanımı öngördürecek parametreler ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Biz çalışmamızda 
trombosit dağılım hacminin (PDW) rekanalizasyon başarısı ve klinik sonlanım üzerindeki öngördürücü etkisini 
incelemeyi amaçladık.  

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Temmuz 2015 ile Mart 2019 ayları arasında inme nedeniyle hastaneye başvuran, 
ön sistem (tandem, İCA tepe ve MCA M1) oklüzyonu saptanan ve endovasküler yolla tedavi edilen 219 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan bütün başvuru anındaki hemogram incelemesinden PDW değerleri kayıt 
altına alındı. Laboratuarımızda PDW normal aralığı 9-14 fl’dir. Endovasküler tedavi sonrası rekanalizasyon 
başarısı için mTICI skalası uygulandı. İşlem sonu rekanalizasyon için mTICI 2b-3 arası skor başarılı 
rekanalizasyon olarak kabul edildi. Hastaların üçüncü ay sonundaki mortalitesi ve fiziksel bağımlılığı [modifiye 
rankin skalası (mRS) ile] incelendi.  

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 117 (%53,4)’si kadındı. Tüm hastaların yaş ortalaması 64,1±12,9 
idi. Hastaların başvuru anında NIHSS skoru ortalaması 17,2±4,5, ASPECT skoru 8,8±1,2 olarak saptandı. 
Hastaların 181 (%82,6)’inde mTICI 2b-3 başarılı rekanalizasyon sağlanmıştı. Hastaların 58 (%26,5)’inde üçüncü 
ay sonundaki mRS 0-2 arasındaydı, ve 89 (%40,6)’unda mortalite gelişmişti. Hastaların PDW değeri ortalaması 
12.59±2.39 arasındaydı. Endovasküler işlem sonrası (mTICI 2b-3) başarılı rekanalizasyon gerçekleşen hastaların 
PDW ortalaması 12.53±2.42 iken başarısız rekanalize olanların 12.91±2.32 idi. Hastalarda rekanalizasyon 
başarısı ile PDW değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.304). Çalışmamızda 
üçüncü ayda iyi fonksiyonel sonlanımı olan (mRS 0-2) hastaların PDW ortalaması 11.83±1.83 iken, mRS≥3 olan 
hastalarda 12.88±2.52 şeklinde daha yüksek olarak saptandı. Yine üçüncü ayda mortalite gelişen hastaların 
PDW ortalaması (13.06±2.63), mortalite gelişmeyenlere (12.28±2.18) göre daha yüksekti. Başvuru sırasında 
hastalardaki PDW yüksekliği ile üçüncü ay sonunda kötü fonksiyonel sonlanım (mRS≥3) ve mortalite gelişimi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (sırasıyla p: 0.010 ve 0.038). 

SONUÇ: Çalışmamızda PDW değerinin rekanalizasyon başarısı üzerinde öngördürücü bir etkisi saptanmamıştır. 
Bununla birlikte hastalarda başvuru sırasındaki PDW değerinin yüksekliği ile üçüncü aydaki kötü klinik sonlanım 
ve yüksek mortalite oranı açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır. PDW’nin endovasküler yolla 
tedavi edilen ön sistem oklüzyonlarında rekanalizasyon başarısından bağımsız bir faktör olarak klinik sonlanımı 
öngördürücü olduğu söylenebilir. 
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Pandemi Döneminde Parkinson Hastalığında Maskeli Yüzleri Tanıma Yetisi: Pilot 
Çalışma 

1Sabiha Tezcan Aydemir, 2Müge Kuzu Kumcu, 3Fatma Nazlı Durmaz Çelik, 4Muhittin Cenk 
Akbostancı 

 
1Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi 
2Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

GİRİŞ: Pandemi döneminde maske kullanılması, günlük yaşamımızda yüz tanıma alanında güncel bir zorluktur 
ve zorluğun düzeyi kişiden kişiye değişebilir. Parkinson hastaları (PH)’nın yüz tanımasını değerlendiren bazı 
çalışmalar, Benton yüz tanıma testi (BYTT) puanlarında yaşıtlarına göre kötüleşmeyi gösterirken, bazıları sadece 
yüz ifadesini algılama ve karmaşık testlerde zorlanmayı göstermektedir. Hastaların kognitif fonksiyonlarını 
değerlendirmek için yapılan nörobilişsel testler, günlük yaşamdaki zorlukları yansıtamayabilir. 

AMAÇ: Amacımız, PH’nın pandemi dönemindeki yüz tanıma zorluklarını, sağlıklı yaşıtları ve 30-35 yaşlarındaki 
(çalışmalara göre yüz tanımanın en iyi olduğu dönem) sağlıklı katılımcılarla karşılaştırmaktır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya, Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sincan Devlet Hastanesi nöroloji polikliniklerinde takipli, Birleşik Krallık Beyin Bankası 
Parkinson Hastalığı kriterlerine göre tanı almış, demansı olmayan 50 yaş üzeri hastalar, onlarla yaş uyumlu 
kontrol (YUK) ile 30-35 yaşlarında genç kontrol (GK) grubu katılımcıları alınmıştır. Tüm katılımcılara, yüzyüze 
BYTT kısa formu ve tarafımızca oluşturulmuş olan ‘maske kullanımına bağlı yüz tanıma zorlukları anketi’ 
uygulanmıştır. 

SONUÇLAR: Literatürde benzer çalışma mevcut olmaması nedeni ile, örneklemi belirlemek amacıyla yapılan 
pilot çalışmamıza 8 PH (1 kadın), 11 (4 kadın) YUK, 15 (9 kadın) GK grubu katılımcısı alınmıştır. PH grubunun 
hastalık süresi ortalaması 6.25±0.7 yıl, Hoehn-Yahr median değeri 2 (min:1-max:3), Birleşik Parkinson Hastalığı 
Değerleme Ölçeği 3. bölüm puan ortalaması 23.5 ±5.9 idi. BYTT-kısa form puanları PH grubunda 18.1±0.9, YUK 
grubunda 18.9±0.6, GK grubunda 22.6±0.4 idi. Katılımcıların azlığı nedeniyle istatistiksel fark 
değerlendirilmemekle birlikte, anket verilerine göre; PH ve YUK grubunun; ‘2-3 haftada bir gördükleri’ kişileri 
tanımada daha sık zorluk yaşadıkları (PH: 5/8; YUK: 6/11, GK: 5/15) ve tanıyamadıkları kişinin maskesini 
açtırmaya, genç gruba göre daha sık başvurma eğiliminde oldukları gözlendi (PH: 2/8, YUK: 3/11, GK: 0/15). 50 
yaş üzeri katılımcılarda, maske varlığının günlük yaşamı zorlaştırması daha sık olma eğilimindeydi (PH: 8/8, YUK: 
3/11, GK:2/15). 

TARTIŞMA: Pilot çalışmamız PH’nın, maskeli yüzleri tanımada ve BYTT-kısa formda yaşıtlarıyla benzer, 
gençlerden ayrılan bir performans sergilediğini göstermektedir. Bu değerlendirmeler, PH’nin yüz tanıma yetilerini 
anlamada farklı bir bakış açısı sağlayıp literatüre önemli katkılarda bulunabilir.  
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Akut İskemik İnme Hastalarında Normal ve Düşük Doz tPA Uygulamalarının 
Karşılaştırılması 

1Şennur Delibaş Katı, 1Eylem Özaydın Göksu, 1Elif Sarıönder Gencer, 2Hamide Mansur 

 
1Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü, Antalya 
2Siirt Devlet Hastanesi, Siirt 

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inme ile acile gelen hastalarda uygulanan normal ve düşük doz tpa tedavisinin 
etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: 1 Temmuz - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya E.A.H. acil servisine akut iskemik 
inme belirtileri ile gelen ve tpa uygulanan hastalar çalışmaya alındı. Sonrasında trombektomi uygulanan hastalar 
çalışmadan dışlandı. Hastalar retrospektif olarak demografik bilgileri, semptom başlangıcından tpa alana kadar 
geçen süre, aldıkları tpa dozu, giriş ve çıkış NIHSS değerleri, sol atrium çapı, TOAST' a göre lezyon 
lokalizasyonları ve kanamalar açısından karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya 23 kadın, 21 erkek hasta alındı. 33 hastaya normal doz, 11 hastaya düşük doz tpa 
uygulandığı tespit edildi. Normal doz tpa uygulananlarda acile başvuru süresi düşük doz tpa alanlara göre anlamlı 
olarak daha kısaydı(p<0.05). Normal doz tpa alanların yaş ortalaması 66,1 düşük doz tpa alanların yaş ortalaması 
72,4 idi ve aralarında anlamlı fark yoktu. Diğer kriterler açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 
yoktu. 

SONUÇ: Çalışmamızda etkinlik ve kanama komplikasyonu bakımından 2 grup arasında anlamlı bir fark yoktu. 
Düşük doz tpa uygulananlarda hastaların acile daha geç başvurduğu ve bu nedenle düşük doz tedavisinin tercih 
edilmiş olabileceği düşünüldü. Ancak etkinlik açısından fark saptanmaması geç başvurularda ve yaşlılarda tpa 
kullanımını teşvik etmesi bakımından anlamlı olabilir. 

TARTIŞMA: Düşük doz tpa uygulaması da belirli şartlarda uygulanabilir. Kanama komplikasyonu daha azdır. 

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, düşük doz tpa, kanama 
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Alzheimer Hastalığı ve Frontotemporal Demans Hastalarında Kognitif 
Değerlendirmede Nöropsikometrik Farklılıklar 

1Özge Arıcı Düz, 1Nesrin Helvacı Yılma 

 
1İstanbul Medipol Üniversitesi 

GİRİŞ: Alzheimer Hastalığı (AH) en sık görülen demans türüdür. Altmış beş yaş altında frontotemporal demans 
(FTD) sıklığı daha fazladır. Nörospikometrik test sonuçları iki hastalığın ayrıcı tanısında sıklıkla yardımcıdır ancak 
benzer test skorları elde edilebilmektedir. FTD ve AH karşılaştırıldığında AH’da unutma hızı ve gecikmeli 
tanımada bozulma belirginken; kısa süreli bellek ve serbest hatırlama skorları açısından fark gözlenmemiştir. 
Saat çizme test puanının düşük olması ise AH’nı FTD’den ayıran önemli bir özelliktir. Ancak Standardize Mini 
Mental Test (SMMT) ve dikkat testlerinin yol gösterici olmadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada amacımız AH ve 
FTD tanılı olgularda dikkat, yürütücü işlevler, bellek fonksiyonları ve davranışsal bulguları nöropsikometrik açıdan 
karşılaştırmaktır. 

MATERYAL VE METOT: Çalışmamıza 2013-2020 tarihleri arasında nöroloji polikliniğimize başvuran 33 AH ve 
27 FTD hastası dahil edildi. Hastaların retrospektif olarak Klinik Demans Derecelendirme (KDD) skorları, 
Wechsler Memory Scale-Sayı Menzil, saat çizimi, Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST) (toplam öğrenme, en 
yüksek öğrenme, gecikmeli tanıma, toplam hatırlama), yüz tanıma testi, SMMT skorları değerlendirildi. 

SONUÇLAR: AH yaş ortalaması 74,39±1,5, FTD yaş ortalaması 65,7±1,7 idi. KDD, SMMT ve NPI değerleri 
arasında anlamlı fark saptanmazken WMS geri menzil (p=0,019), saat çizme (p=0,028) ve SBST toplam 
hatırlama (p=0,011) puanları AH’da anlamlı olarak daha düşüktü. SBST diğer alt grup skorları arasında anlamlı 
fark yoktu. 

TARTIŞMA: Çalışmamızda KDD ortalamaları arasında fark olmayan AH ve FTD grubunda toplam hatırlama 
puanı, saat çizme ve dikkat test skorları AH’da daha kötüydü. Bu nedenle iki demans tipini ayırt etmekte bu testler 
yardımcı olabilir. Bu konuda daha fazla vaka sayısı ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Multipl Skleroz Hastalarında Menstruasyon Bozukluklarının Sıklığı ve Cinsiyet 
Hormonlarının Ölçümü 

1Elif Dalgıç Türkoğlu, 1Banu Özen Barut, 2Cem Bölük, 3Ülkü Türk Börü 

 
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 
3Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 

GİRİŞ VE AMAÇ: Multipl Skleroz, çoğunlukla genç erişkinleri etkileyen; engellilik oluşturabilen kronik ve 
otoimmün özellikte bir nörolojik hastalıktır. Kadınlarda erkeklerin 2-3 katı sıklıkta görülmekte ve hastaların büyük 
bölümünü doğurgan yaştaki kadınlar oluşturmaktadır. Hastalık ve tedavi ajanlarına bağlı yaşanabilen olası 
zorluklar ve gelecek planlamaları hastalarda kaygı oluşturabilmektedir. MS’in kadın hastalarda menstruasyon 
düzenleri ve cinsiyet hormonlarını farklı şekilde etkileyebileceğine dair çeşitli çalışmalar mevcuttur. Biz de bu 
çalışmada MS hastaları ile sağlıklı kontrol grubundaki menstruasyon bozuklukları sıklığı ve cinsiyet hormon 
düzeylerini karşılaştırarak; hastalık ve kullanılan tedavi ajanlarının bu duruma etkilerini araştırmayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza katılan 91 kadın MS hastası ve aynı yaş grubundaki 91 sağlıklı kadın 
gönüllünün menstruasyon düzenleri sorgulandı; menstruasyon bozukluğu olup olmaması, var ise tipi kayıt edildi. 
Tüm katılımcılardan sikluslarının ikinci ya da üçüncü gününde kan alındı ve Folikül Uyarıcı Hormon (FSH), 
Luteinleştirici Hormon (LH) , Estradiol (E2), Prolaktin (PRL) ölçümleri kemiluminesans yöntemi kullanan immun 
analiz cihazları ile çalışıldı. MS hastalarının EDSS skorları, hastalık tanısı sonrasında kullandıkları tüm tedavi 
ajanları kayıt altına alındı. 

SONUÇ: Hasta ve kontrol grupları arasında menarş yaşı, menstruasyon bozukluğu sıklığı ve cinsiyet hormon 
seviyeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Gruplar arasında evlenme oranları ve çocuk 
sayıları arasında da anlamlı fark izlenmedi. Tedavide kullanılan ajanlar incelendiğinde hiçbirinin araştırılan 
hormon seviyelerinde kontrol grubuna göre anlamlı farka neden olmadığı görüldü. Yapılan alt analizlerde hastalar 
yalnızca İnterferon kullanmış olan grup ve diğer tedavileri kullanılan hasta grubu olarak incelendiğinde; İnterferon 
grubunda serum prolaktin düzeylerinin ortalamaları; diğer ilaçların kullanıldığı gruptan yüksek bulundu. 

TARTIŞMA: Çalışmada elde edilen bulgular bize MS’in ön planda menstruasyon düzeni ve fertiliteyle ilişkili 
olabilecek hormon seviyelerine belirgin olumsuz etkisinin olmadığını düşündürmüştür. Bu durumla ilgili olarak 
özellikle yeni tanı alan hastaların bilgilendirilmelerinin; kadın hastaların yaşam döngülerinin öngörülmesi ve 
hastalıkla ilgili gelecek kaygılarının azaltılmasında yarar sağlayabileceği kanaatindeyiz 
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Alzheimer Hastalarında Vitamin D Düzeyleri 

1Özgül OCAK, 2Erkan Melih ŞAHİN 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Biz çalışmamızda Alzheimer hastalarında D vitamini düzeylerini ve D vitamini eksikliği 
yaygınlığını değerlendirmeyi ve bunların Alzheimer hastalığı dışındaki kontrollere göre durumunu analiz etmeyi 
amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesine nöroloji polikliniğine 
01/01/2018 ve 31/12/2020 tarihleri arasında başvuran ve 25(OH) Vitamin D (SUT kodu 900130) düzeyleri 
ölçülmüş olan hasta kayıtları alınmıştır. Kayıtlardan Alzheimer hastalığı tanısı olanlar çalışma grubunu 
oluşturmuştur. Bu şartlara uygun 156 kaydın tümü çalışma grubuna dahil edilmiştir. Alzheimer hastalığı tanısı ile 
kognisyonu bozan ve D vitamini düzeyi ile ilişkili hastalıklar hariç bırakılarak kalan kayıtlar (1151 kayıt) kontrol 
grubu seçimi için kullanılmıştır. Kayıtlar cinsiyet ve yaş özellikleri açısından tabakalandırılıp random sayılar 
kullanılarak çalışma grubunun üç katı sayıda kontrol grubu oluşturuldu. Kontrol grubu toplam 442 kayıttan oluştu. 
İki grup arasında D vitamin düzeyi ve sınıflaması açısından fark olup olmadığı değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışma grubu Vitamin D düzeyi ortalama 21,5±12,4 ng/ml, kontrol grubu Vitamin D düzeyi 
ortalama 20,1±13,1 ng/ml olup anlamlı fark yoktu. Çalışma ve kontrol grupları arasında Vitamin D düzey grupları 
açısından anlamlı fark mevcuttu, çalışma grubunda eksiklik düzeyi kontrol grubundan anlamlı düşük, yetersizlik 
düzeyi anlamlı yüksekken yeterli düzey oranları iki grup arasında farklı değildi. 

SONUÇ: Alzheimer hastalarında Vitamin D düzeyi kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. Vitamin D düzeyi 
sınıflaması açısından saptanan farklar Alzheimer hastalığında Vitamin D düşüklüğü açısından yorum yaptıracak 
güçte değildir. Vitamin D düzeyinin benzer yaş ve cinsiyet grubunda Alzheimer hastalığı açısından ayırıcı değeri 
saptanmamıştır. 
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İzole Abdusens Sinir Paralizisi: Mikrovasküler ve Diğer Nedenlerin Karşılaştırılması  

1Yüksel Erdal, 1Ufuk Emre 

 
1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: Abdusens sinir paralizisi, kranial nöropatiler içinde farklı etyolojik nedenlere bağlı gelişen ve sık görülen 
bir oküler motor nöropatidir. Bu yazımızda izole abdusens sinir paralizisi vakalarında mikrovasküler ve diğer 
nedenleri demografik, klinik özellikleri ve prognozları bakımından karşılaştırmayı amaçladık. 

AMAÇ: Çalışmaya izole abdusens sinir paralizi olan 36 hasta prospektif dahil edildi. Hasta grubu mikrovasküler 
ve diğer nedenler olmak üzere iki grup halinde karşılaştırıldı. 

METOD: Etyolojide en sık mikrovasküler nedenler 16 (44.4%) saptandı. Etyolojik olarak mikrovasküler ve diğer 
nedenler karşılaştırıldığında mikrovasküler grupta yaş ortalaması diğer gruba göre istatistiksel anlamlı yüksekti 
(62,8 ± 13,3 vs 44,5 ± 16,4, p=0.001). Vasküler aterosklerotik risk faktörleri bakımından mikrovasküler grupta 
diyabet diğer gruplara göre istatistiksel anlamlı yüksekti (p=0.001), diğer aterosklerotik risk faktörleri bakımından 
anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). Ortalama klinik düzelme süresi tüm hasta grubunda 2,5 ±1,3 ay (10 gün- 6 ay). 
27 (75%) hastada klinik düzelme izlenirken, 5 (13.9%) hastada düzelme izlenmedi, 4 (11.1%) hastaya ise 
ulaşılamadı. Mikrovasküler ve diğer nedenlerde klinik bulguların iyileşme süreleri açısından anlamlı fark izlenmedi 
(p<0.05). 

SONUÇ: Çalışmamızda, abdusens sinir paralizisinde etyolojide en sık mikrovasküler nedenler saptandı. Bu grup 
içinde yaş ve diyabet varlığı en önemli risk faktörlerini oluştururken, mikrovasküler ve diğer nedenlerin prognoz 
bakımından benzer olduğu gözlendi. 
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Hastanede Yatan COVID-19 Tanılı Hastalarda Görülen Nörolojik Semptomlar ve 
Hastalık Şiddeti İle İlişkisi 

1Onur Serdar Gençler 

 
1Yüksek İhtisas Üniversitesi Medicalpark Ankara Batıkent Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: 2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan korona virüs hastalığı 2019 (COVID-19) tüm 
dünyada hızla yayılarak pandemiye neden oldu. Ateş yüksekliği, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, baş ağrısı ve 
diyare hastalığın sık görülürken belirtileri olmakla birlikte pandeminin başından bu yana hastalarda nörolojik 
bulgular da bildirilmeye başlandı. Son veriler, ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu korona virüs-2 (SARS-
CoV-2)'nin hem nörotropik hem de nörovirülan olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada COVID-19 tanısı ile 
hospitalize edilen hastalarda gelişen nörolojik bulgular ve bu bulguların COVID-19 şiddeti ile ilişkisinin 
araştırılması hedeflenmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Nazo-farengeal sürüntülerinde gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi 
SARS-CoV-2 için pozitif saptanan ve hastaneye yatırılarak takip edilme endikasyonu alan 66 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Hastaların detaylı muayeneleri yapıldı. Demografik özellikleri, sistemik semptomları, laboratuvar 
değerleri ve bilgisayarlı toraks tomografi (toraks BT) bulguları kayıt edildi. Hastaların nörolojik bulguları deneyimli 
bir nörolog tarafından değerlendirildi ve hastalık şiddeti ile ilişkisi analiz edildi. 

SONUÇ: Çalışmaya dahil edilen 66 hastanın (33 kadın, 33 erkek), yaş ortanca değeri 34,5 idi. Hastaların 33’ü 
(%50) hafif, 28’i (%42.4) orta, 5’i (%7.6) ağır şiddette COVID-19’a sahipti. En sık görülen semptom ateş yüksekliği 
idi (%48.5). 43 hastada (%65.2) en az bir nörolojik semptom saptandı. Nörolojik semptomu olan hastaların yaş 
ortanca değeri, olmayanlara göre daha düşüktü (sırasıyla 29 ve 45). Nörolojik semptomu olanların 25’inde 
(%58.1), olmayanların ise 8’inde (%34.8) COVID-19 orta ya da şiddetli seviyedeydi (p=0.071). Koku ve tad 
duyusu kaybı (%27.3), baş ağrısı (%25.8) ve kas ağrısı (%24.2) en sık görülen nörolojik semptomlardı. İshal 
sadece nörolojik semptomu olan hastalarda gözlendi (p=0.041). Hafif şiddetli COVID-19 hastalarında nörolojik 
semptomları olanların olmayanlara göre hastanede yatış süreleri daha uzun bulundu (p=0.017). 66 hastanın 
9’unda çalışılan IL-6 değeri nörolojik semptomu olanlarda istatistiksel anlamlı olmasa da daha yüksek seviyedeydi 
(sırasıyla 12.9 pg/mL ve 8.2 pg/mL). 

TARTIŞMA: Çalışmamızda COVID-19 tanısı alan hastaların büyük bir kısmında nörolojik semptomlar 
gözlenmiştir. SARS-CoV-2 sinir sistemini hematojen veya retrograd nöronal yol ile invaze etmektedir. COVID-19 
nedeni ile ortaya çıkan sinir sistemi bulguları, nörolojik dokuların doğrudan hasar görmesi veya dolaylı olarak 
sitokin salınımı ile ilişkili olabilir. Bu çalışmada nörolojik belirtilerin, yalnızca ileri yaş grubu yoğun bakım 
hastalarında değil, COVID-19’u hafif atlatan genç hastalarda da oluşabileceğini ve bu sebeple hastanede yatış 
sürecinin uzayabileceğini gözlemledik. COVID-19’un şiddetine bakılmaksızın, nörolojik komplikasyonlar açısından 
bir risk faktörü olduğu hekimler tarafından akılda tutulmalıdır. 
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Migrende İlk ve Tekrarlayan Başvuru Özelliklerinin Depresyon, Anksiyete ve 
Yaşam Kalitesi Temelinde Karşılaştırılması 

1Mustafa Açıkgöz 

 
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak 

GİRİŞ VE AMAÇ: Migren, özürlülük yapıcı etkisi en sık olan primer baş ağrısıdır. Toplumda sık rastlanması ve 
yaşam kalitesini etkilemesinin yanı sıra yapılan tedavi harcamaları ve sebep olduğu iş gücü kaybı nedeniyle bu 
sonuçları etkileyen faktörlerin belirlenmesi önemini artırmaktadır. Nöroloji polikliniklerine hastaların yaklaşık üçte 
biri baş ağrısı şikayeti ile başvurmakta olup bu hastaların da yaklaşık yarısına migren tanısı konulmaktadır. 
Literatürde migren nedeniyle ilk kez sağlık kuruluşuna başvuranlarla tekrarlayan başvuru yapanların klinik 
özelliklerini içeren çalışma sayısı kısıtlı olup çalışmamızda bu hastaların klinik ve demografik özellikleri, anksiyete 
ve depresyon ile ilişkileri ve yaşam kaliteleri değerlendirilmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji 
polikliniğine 1 Ocak-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında başvuran, 18 yaş üstü, rastgele seçilmiş, Uluslararası Baş 
Ağrısı Sınıflaması-3’e (ICHD-3) göre migren tanısı konan 70 hasta dahil edildi. Daha önce migren nedeniyle bir 
sağlık kuruluşuna başvuran hastalar tekrarlayan başvuru grubu (TBG), ilk kez başvuranlar ise ilk başvuru grubu 
(İBG) olarak belirlendi. Her iki grubun ağrı süresi, sıklığı, başlangıç zamanı ile vizüel analog skala (VAS) değer leri 
kaydedildi. Ayrıca her iki gruba da hastane anksiyete depresyon (HAD) ölçeği uygulanarak depresyon (HAD-D) 
ve anksiyete (HAD-A) puanları hesaplandı. Tüm hastalara yaşam kalitesi ölçeği kısa form-36 (SF-36) uygulandı. 

SONUÇ: Hastaların 53’ü (%75,7) kadın, 17'si (%24,3) erkekti. Ortalama yaş 33,7(±10,2) idi. 45(%64,3) aurasız 
migren, 10(%14,3) tipik auralı migren, 1(%1,4) beyin sapı auralı migren, 2(%2,9) retinal migren ve 12(%17,1) 
kronik migren tanılı hasta mevcuttu. 33 hasta (%47,1) İBG olarak, 37 hasta (%52,9) TBG olarak kabul edildi. 
Hastaların ortalama 86,2(±85,1) aydır ağrısı vardı ve TBG’de bu süre daha uzundu. VAS ortalaması 8,2(±1,4) idi 
ve TBG’de daha yüksekti. VAS ayrıca ağrı süresi, HAD-A ve HAD-D puanları ile pozitif; SF-36’daki fiziksel 
işlevsellik, fiziksel sorun nedeni ile kısıtlanma, enerji, sosyal işlevsellik, ağrı ve genel sağlık algısı puanları ile 
negatif yönde korele idi. HAD-A puanları ortalama 9,7(±4,5) idi ve TBG’de daha yüksekti. Ayrıca HAD-D ile 
pozitif, SF-36 tüm alt ölçekleri ile negatif yönde ilişkisi vardı. HAD-D puan ortalaması 7,7(±3,9) idi ve SF-36 tüm 
alt ölçekleri ile negatif yönde ilişkisi vardı. Kronik migrenlilerde HAD-D puanları epizodik migrenlilere göre daha 
yüksekken, SF-36 enerji alt ölçeği puanları daha düşüktü. SF-36 analizinde tüm alt ölçeklerin kendi aralarında 
pozitif yönde ilişki vardı. TBG’de fiziksel ve emosyonel nedenli kısıtlanma puanları İBG’ye göre daha düşüktü. 

TARTIŞMA: Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak kadın hasta sayısı fazla idi ve hastaların büyük bir 
bölümünün aurasız migreni vardı. TBG grubunun ağrı başlangıç süresi ve ağrı şiddeti İBG’ye göre daha fazla idi. 
Ayrıca TBG grubunun anksiyetesi ve emosyonel-fiziksel nedenlerle kısıtlanması İBG’ye göre daha fazla idi. Bu 
durum tekrar başvuru yapan migren hastalarının ağrı şiddeti, anksiyete ve fiziksel-emosyonel nedenli 
kısıtlanmalarının ilk başvurularına kıyasla arttığı lehine yorumlanabilir. Yine çalışmamızda ağrı şiddeti, anksiyete 
ve depresyonun yaşam kalitesini belirgin olarak düşürdüğü gözlenmiştir. Depresyonun ve enerji eksikliğinin 
migrenin kronikleşmesi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu veriler; migren hastalarında ağrı şiddetini sorgulamanın 
önemini bir kez daha göstermiş, hastaların takibinde sadece ağrı özelliklerinin değil, aynı zamanda anksiyete, 
depresyon ve yaşam kalitesinin izlenmesinin, hem ağrının kronikleşmesini hem de migrenin yol açtığı 
sosyoekonomik sorunları azaltabileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
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COVID-19 Enfeksiyonunda Nörolojik Tutulumlar 

2Mesude Kisli, 1Hikmet Saçmacı 

 
1Bozok Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi 
2Sivas Numune Hastanesi 

GİRİŞ: Pandemi oluşturan COVID-19 küresel ölçekli önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Akciğerler COVID-
19 enfeksiyonunun etkilediği ana organlar olmasına rağmen eş zamanlı çeşitli nörolojik komplikasyonlarda 
bildirilmiştir. Amacımız, COVID-19 nedeni ile iki ayrı merkezde yatarak tedavi gören ve nörolojik bulgularını 
değerlendirerek tedavi - takip ettiğimiz hastaları inceleyerek literatür bilgileri doğrultusunda tartışmak olmuştur.  

METOD: Bu çalışmaya 15 Mayıs 2020 – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında yatarak tedavi edilen 10’u kadın 11’i 
erkek toplam 21 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 62,43 ± 17,22 (yaş aralığı 22 – 86) idi. Bütün 
hastalarda tanı nazofaringeal sürüntü ile yapılan ters transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile 
doğrulandı. Bütün hastalara beyin görüntüleme (BBT ve / veya MRG) yapıldı. Bir hastaya ise lomber ponksiyon 
yapıldı. 

SONUÇLAR: Beş (%23,8) hastada (4 hastada büyük damar enfarktüsü, 1 hastada küçük damar enfarktüsü) 
serebral enfarktüs, 4 hastada (%19) ensefalopati, 4 hastada (%19) baş ağrısı, 2 hastada (%9,5) baş dönmesi, 2 
hastada (%9,5) myokloni tarzında hareket bozukluğu, 1 hastada (%4,8) myalji ve 1 hastada (%4,8) ajitasyon 
vardı. 9 olguda (3’ünde hipertansiyon, ikisinde DM, ikisinde böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz, birinde 
hipertansiyon + DM, birinde KOAH, birinde KOAH + hipertansiyon ve birinde iskemik kalp hastalığı) komorbid 
hastalık vardı. Ayrıca, 4 (ikisi epilepsi, 1’i SVH, 1’i Parkinson) hasta da daha önceden nörolojik hastalık ve birinde 
ise gebelik mevcut idi. 

TARTIŞMA: COVID-19’lu hastalarda virüslerin doğrudan invazyonu veya immünolojik reaksiyonlar, hipoksiden 
kaynaklanan metabolik değişiklikler nedeniyle ciddi nörolojik komplikasyonlar gelişebilir ve hem santral sinir 
sistemi hem de periferik sinirler etkilenebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, miyalji gibi kas semptomları ve halsizlik 
yaygın görülen nörolojik semptomlardır. Birçok çalışmada baş ağrısı, COVID-19’un başlangıç semptomlarından 
biri olduğu kabul edilmektedir. Çalışmamızda 3 hastada yeni başlayan baş ağrısı görülürken, 1 hastada ise daha 
önceden mevcut olan baş ağrısının şiddetlendiği görüldü. Bir olguda gözlenen akut - subakut döneminde yeni 
başlangıçlı miyoklonik status epileptikus, stereoid ve paranteral Levetirasetam’a (2x1000mg) iyi yanıt verdi. 
Elektroensofalografi’de bileteral temporapariteral bölgelerde epileptiform deşarjlar görüldü. Beyin MRG ve BOS 
bulguları normaldi. 2 hastada daha önceden mevcut olan epileptik nöbetlerin arttığı gözlendi. Levetirasetam dozu 
arttırılarak nöbetler kontrol altına alındı. COVID-19’ da ortaya çıkan koagülopatiler, serebral arter ve venlerde 
tromboz riskini arttırır. Çalışmamızda 5 olguda serebral enfarktüs görüldü. Serebral enfarktüs geçiren hastaların 
diğer hastalardan daha yaşlı olduğu gözlemlendi. İncelenen 21 hastanın hiçbirinde beyin kanaması görülmedi. 
COVID-19 da konfüzyondan komaya kadar değişen ensefalopati tablosu görülebilir. Bu durum çoğunlukla 
sistemik inflamasyon ve uzun süreli hipoksiyle ilişkilidir. Hastalığı şiddetli olanlar, orta yaşlı ve yaşlı hastalar bu 
durumdan daha çok etkilenmektedir. Metabolik değişikliklerin düzeltilmesi ile ensefalopati geri dönebilir. İkisi daha 
önce diyaliz hastası olan 4 hastada ensefolopati bulguları görüldü. COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili olarak elde 
ettiğimiz; çeşitli nörolojik tutulumların olduğu, yaşlı hastalarda büyük damar enfarktüslerinin sık olduğu, comorbid 
hastalığı olanlarda nörolojik tutulumların daha şiddetli olduğu, şiddetli tutulum gösteren hastalarda yeni 
başlangıçlı epilepsi geliştirebileceği ve mevcut nörolojik hastalıkları daha da şiddetlendirebileceği, sonuçlarımızın 
geniş serilerle doğrulanması gerekmektedir. 
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Covıd-19 Pandemisi Sırasında Multiple Skleroz Hastalarında Anksiyete Varlığı ve 
Düzeyinin Değerlendirilmesi 

1Elif Ünal, 1Canan Emir 

 
1İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi 

GİRİŞ: Aralık 2019’da ortaya çıkan ve Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından global bir pandemi olarak 
kabul edilen SARSCov-2 (COVID-19) virüsü halen tüm dünyayı etkilemektedir. Bu dönemde kronik hastalıkları 
olan bireylerde anksiyete ve depresyon düzeylerinde artış görülmektedir. AMAÇ: Çalışmamızın amacı COVID-19 
pandemisi sırasında multiple skleroz hastalarında önceki durumlarına göre anksiyete düzeylerinde herhangi bir 
değişim olup olmadığını araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde takip edilmekte olan 
Multiple Skleroz tanısı bulunan 51 hasta alındı. 1 Mayıs 2020- 30 Aralık 2020 tarihleri arasında Nöroloji 
Polikliniği’ne başvuran hastalara pandemi öncesi ve sonrası anksiyete durumlarını araştıran Beck Anksiyete 
Formu uygulandı. Bu sonuçlar hastaların EDSS ölçümleri ve hastalık alt tipleri ile karşılaştırıldı. 

SONUÇ: Hastalarımızın 35’i kadın, 16 tanesi erkekti. Yaş ortalaması 35,4 idi. Hastaların ortalama EDSS skorları 
1,1 idi. 7 hastanın EDSS skorları 3≥ olarak tespit edildi. Hastaların %49,1’inde pandemi öncesinde anksiyete 
bulunmazken pandemi sonrasında bu hastaların %28’inde anksiyete geliştiği; pandemi öncesinde anksiyete tespit 
edilen 26 hastanın ise %11, 5’inin anksiyete düzeylerinde artış olduğu bulundu. EDSS skorları daha iyi olan 
grupta anksiyete oranı %45,4 iken, EDSS skorları daha kötü olan 7 hastanın tamamında orta ve şiddetli düzeyde 
anksiyete saptandı. Bu hastaların hiçbirinde pandemi sürecinde anksiyete düzeylerinde belirgin artış gözlenmedi. 

TARTIŞMA: Bu çalışmada Multiple skleroz tanısı olan bireylerde bazalde anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu, 
pandemi sırasında ise anksiyete düzeylerinde belirgin bir değişme olmadığı gösterilmiştir. Multiple skleroz tanısı 
olan hastaların özellikle pandemi sürecinde psikososyal olarak desteklenmesi gerektiğini düşünmekle birlikte 
araştırmaya dahil edilen hasta sayısının az olması nedeniyle bu hastaların değerlendirilmesinde daha ayrıntılı 
nöropsikiyatirk değerlendirmelerin daha geniş hasta grubu üzerinde yapılması gereklilliği de göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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Akut İskemik İnme Tedavisinde İntravenöz Trombolitik Uygulamalarımızın İlk Üç 
Yıllık Gelişimi 

1Levent Öcek, 2Özge Öcek 

 
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Uşak 
2Uşak Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Uşak 

GİRİŞ: Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de akut iskemik inme (Aİİ)’de intravenöz (iv) rt-PA 
(recombinant tissue plasminogen activator) uygulaması gidererek artmaktadır. İlk 4.5 saatte başvuran Aİİ 
hastalarında trombolitik tedavinin etkin ve güvenilir olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmişti. Hastaların izlemi ve 
tedavi uygulanımın düzenli yapılabilmesi için inme üniteleri ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızın amacı 
yeni kurulan inme ünitemizin 3 yıllık trombolitik tedavi deneyimlerini paylaşmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2018 ve Eylül 2020 arasında ilk semtomlarının başlangıcını takiben 4,5 saat 
içerisinde acil serviste Aİİ tanısı alan ve İV trombolitik tedavi uygulanan 104 hastanın klinik verileri retrospektif 
olarak incelendi. Demografik özellikler ve klinik veriler kaydedildi. Hastaların nörolojik değerlendirmeleri için 
National Institues of Health Stroke Scale (NIHSS), semptom-kapı, kapı-iğne ve semptom-iğne zamanları, Alberta 
Stroke Programe Early Computed Tomography Score (ASPECT) skorları kaydedildi. Hastaların etiyolojik 
sınıflaması takiplerinde Trial of org 10172 in Acute stroke Treatment (TOAST)’ta göre kaydedildi. Özürlülük 
durumları ise modifiye Rankin Skoru (mRS) ile değerlendirildi. 

SONUÇLAR: Çalışmaya alınan 104 hastanın 62’si (%59.6) erkek 42’si (%40.4) kadın ve hastaların yaş 
ortalamaları 67.8±11.2 (31-87) idi. Hastaların 90’nı (%86.5) tedavi ilk 3 saatte uygulandı. Ortalama ASPECT 
skoru 9.06±0.78 idi. Hastalarda en sık görülen risk faktörü olarak hipertansiyon (%81.7)idi. Aİİ en sık nedeni 
kardiyoemboli (%37) olarak saptandı. NIHSS ortalaması tedaviden önce 15.7±4.76, tedaviden sonra 1. saatte 
11.91±5.11; 24. saatte 10.33±7.06 idi. Ortalama semptom-kapı zamanı ilk yıl 91.04± 41.25, ikinci yıl 
79.97±30.75, üçüncü yıl 63.66±29.80; kapı-iğne zamanı ilk yıl 66.71±23.30, ikinci yıl 57.83±17.82, üçüncü yıl 
54.82±17.94 dakika idi. Tedavi sonrası ilk yıl 4 (%16.7), ikinci yıl 9(%22), üçüncü yıl 11 (%28) olmak üzere 24 
hastada (%23.1) intrakraniyal kanama gözlendi. 18’i (%17.3) asemptomatik, 6’sı (%5.8) ise semptomatik 
kanamaydı. Hastaneden çıkış ortalama mRS’si 2.45±1.99 idi. Tedavi sonrasındaki 90 günlük izlemde ilk yılda 4 
(%16.7), ikinci yılda 7 (%17.5), üçüncü yılda da 8 (%20.5) hastada mortalite gözlendi. 

TARTIŞMA: Akut iskemik inmenin başlangıcından itibaren 4,5 saatinde İV yolla rt-PA uygulanımı etkili ve güvenli 
bir tedavidir. Uygun hasta seçimi ve inme ünitesi gibi özellikli bir birimde dikkatli hasta izlemi ile mortalite ile 
birlikte morbidite azaltılabilir. Ülkemizde intravenöz trombolitik tedavi açısından uygun şartların ve 
organizasyonun sağlanması oldukça önemlidir. Hastanemizde, öncesinde intravenöz trombolitik tedavi 
uygulanmamakta iken son üç yıllık sürede yaptığımız uygulamalar ile birçok hasta akut iskemik inmede etkin 
tedaviye ulaşma şansı yakalamıştır. 
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Karpal Tünel Sendromu (KTS) Ön Tanılı Hastaların Median Motor Terminal Latans 
İndeks (MTLI), Median Motor Rezidüel Latans (MRL) ve Ağrı Ölçekleri İle 

Değerlendirilmesi 

1Ceyla Ataç , 1Neslihan Eşkut, 1Aslı Köşkderelioğlu, 1İpek İnci 

 
1SBU İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir 

GİRİŞ: Karpal tünel sendromu (KTS) en sık görülen tuzak nöropatiler arasındadır. Konvansiyonel sinir iletim 
teknikleri ile KTS tanısı konulabilmektedir. Ancak, klinik olarak KTS düşündüren tipik belirti ve bulgular ile 
başvuran bazı olgularda elektrodiagnostik olarak normal değerler elde edilmektedir.  

AMAÇ: Çalışmada konvansiyonel sinir iletim çalışması ile KTS tanısı konulmayan hastaların, median motor 
terminal latans indeks (mTLI), median motor rezidüel latans (mRL) gibi elektrofizyolojik paramatreler ve ağrı 
ölçekleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

METOD: Bu çalışmaya 1 Eylül-30 Aralık 2020 tarihleri arasında SBU İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde değerlendirilip KTS ön tanısı ile elektromiyografi laboratuvarına yönlendirilen, 
konvansiyonel sinir iletim çalışmaları normal sınırlarda saptanan 49 olgu ve 18 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. 
Median motor terminal latans indeks (mTLI), median motor rezidüel latans (mRL) değerleri hesaplanarak not 
edilmiştir. Hastaların yakınmaları Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms & Signs Pain Scale (LANSS) ve 
Douleur Neuropathique 4 Questions (DN-4) nöropatik ağrı ölçeği ile değerlendirilmiştir. Hastalar, KTS klinik belirti 
ve bulguları göstermeyen ve normal iletim çalışmalarına sahip kontrol grubu ile kıyaslanmıştır.  

SONUÇLAR: Yapılan bu prospektif çalışmada, klinik olarak KTS düşünülen 49 olgunun, 68 eli çalışmaya dahil 
edilmiştir. Kontrol grubu olarak 18 olgunun 31 eli alınmıştır. Hasta grubunda yaş ortalaması 45,6±9,7 idi. Hasta 
grubunda 21 kadın olgu mevcuttu. Hasta grubunda mTLI ortalama değeri, 0,35±0,04, kontrol grubunda ise 
0,36±0,06 idi. Hasta grubunda mRL ortalama değeri, 2,48±0,47, kontrol grubunda ise 2,39±0,52 idi. Anormal 
mTLI ve anormal mRL değeri, hasta grubunun % 38,2’sinde mevcuttu. DN4 nöropatik ağrı ölçeği ve LANSS ağrı 
ölçeği her ikisi birden hastaların %25’inde anormal idi.  

TARTIŞMA: KTS ilişkili şikayeti olan hastaların DN4 ve LANSS ağrı ölçeği ile değerlendirilmesinin tedavi ve takip 
açısından yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Hem mTLI hem de mRL parametrelerinin, rutin elektrodiagnostik 
incelemeye dahil edilmesi, hastaların takibi açısından önemlidir. 
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Obstruktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Ambulatuvar Kan Basıncının 
Önemi ve Vücut Kitle İndeksinin Nondipping Patern Üzerine Etkisi 

1Buket Tuğan Yıldız, 1Deniz Tuncel Berktaş 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Obstruktif uyku apne sendromu(OUAS) kardiyovasküler komplikasyonları nedeniyle tanı ve 
tedavisi önemli bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda normalde gece görülen gece sistolik kan basıncının gündüz 
sistolik kan basıncının %10'undan fazla düşmesi(dipping patern), OUAS'lı hastalarda görülmez(nondipping 
patern). Bu hastalarda kardiyovasküler morbiditeden nondipping paternin sorumlu olduğunu kanıtlayan çalışmalar 
mevcuttur. Çalışmamızda vücut kitle indeksi(VKİ)nin nondipping paterni ile ilişkisini saptamayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Polisomnografi ile ağır obstruktif uyku apnesi(AHİ≥ 30)tanısı alan 21'i erkek(%91,3) ve 
2'si kadın(%8,7) toplam 23 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların kan basınçları, yaşları, cinsiyetleri, VKİ 
kaydedilmiştir. Hastalara 24 saatlik ambulatuvar tansiyon holter takılmıştır. Gece ortalama sistolik kan 
basıncı(SKB), gündüz ortalama SKB'nın %10'undan fazla düşmeyen hastaları nondipping olarak kaydedilmiştir. 
Hafif ve orta OUAS olan, çalışmaya katılmayı kabul etmeyen, hipertansiyon ve bilinen kardiyak hastalık öyküsü 
olan, antihipertansif kullanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 

SONUÇ: Hastaların yaş ortalaması 49,30±7,42, VKİ ortalaması 32.70 (27- 45,70) idi. Hastaların poliklinik kan 
basıncı ölçümleri ve 24 saat ambulatuvar kan basıncı ölçümleri hipertansiyon saptanmamasına rağmen, 
hastaların17( %75)' sinde nondipping paterni görülmüştür. Non dipping paterni ile VKİ karşılaştırıldığında 
aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır(p:0,032). Hastaların VKİ değerleri arttıkça, SKB gece 
değerlerinin arttığı saptanmıştır ve aralarında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki vardır(r:0.438, p:0.036). Ancak VKİ 
değerleri arttıkça, SKB ortalama ve SKB gündüz değerlerinin arttığı saptandı ancak aralarında anlamlı ilişki yoktu 
(sırasıyla p:0.168, 0.278). 

TARTIŞMA: Bu sonuçlar bize VKİ'nin nondipping patern üzerine etkisini göstermektedir. Muhtemelen VKİ' si 
nondipping patern ve morbidite üzerine direk etkilidir. Hastanın kilo vermesi non dipping patern üzerine etkili 
olacak, böylece OUAS hastalarında morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır. Ayrıca poliklinik şartlarında ölçülen kan 
basıncı ortalamaları ve ambulatuvar SKB ortalamaları normal olmasına rağmen, hastaların %75'inde nondipping 
paterni saptanmıştır. Poliklinik takiplerinde kan basıncı ölçümü yeterli olmamakta, 24 saatlik kan basıncı 
ölçümlerinde dipping-nondipping paternin değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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Pediatrik Yaş Grubunda Elektromiyografi İncelemesi 

1Gizem Güllü, 1Emel Oğuz Akarsu, 1Necdet Karlı 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

AMAÇ: Pediatrik nöromüsküler hastalıkların tanısında nörolojik muayeneye ek olarak elektrofizyolojik incelemeler 
tanıda oldukça yardımcı olmaktadır. Pediatrik nöromüsküler hastalıkların çoğu erişkinlerdekine benzemekle 
birlikte; farklı yaşlarda değişen sıklıklarda görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, elektrofizyolojik incelemeler 
için elektromiyografi (EMG) laboratuvarımıza sevk edilen çocukların EMG endikasyonları ve elektrofizyolojik 
tanılarının retrospektif olarak incelenmesidir. 

YÖNTEM: EMG laboratuvarımıza Ocak 2013 ile Ocak 2021 tarihleri arasında; Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 
tarafından yönlendirilen 0-18 yaş arasındaki olgular EMG kayıtlarından değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, 
öntanılara göre sınıflandırılarak elektrofizyolojik olarak konulan tanılar ile karşılaştırıldı. 

SONUÇLAR: Toplam 281 çocuk hastanın laboratuvarımızda yapılan EMG kayıtlarına ulaşıldı. Hastaların 
125’i(%45) kadın, 156’sı(%55) erkekti. Yüz on iki hastaya miyopati(%40), 64 hastaya pleksopati (%23), 28 
hastaya sinir hasarı(%10), 22 hastaya polinöropati(%8), 22 hastaya myastenia gravis(%8), 15 hastaya fasiyal 
paralizi(%5), 6 hastaya tuzak nöropati(%2), 6 hastaya distoni(%2) ve 6 hastaya ön boynuz hastalığı(%2) ön 
tanılarıyla EMG istenmişti. Vakaların %42’sinde EMG sonucu normal olarak değerlendirilmişti. Yüz yirmi sekiz 
(%46) hastanın ön tanısı ile elektrofizyolojik tanısı eşleşiyordu. EMG sonuçlarına göre en sık konulan tanılar; 0-5 
yaş arası hastalarda (tüm hastaların %37’si) en sık pleksopati (% 37) ve miyopati (%19), 6-10 yaş arası 
hastalarda (tüm hastaların %22) en sık miyopati (%18), fasyal paralizi(%8), pleksopati (%8) ve sinir hasarı (%8), 
10-15 yaş arası hastalarda (tüm hastaların %29’u) en sık miyopati (%13) ve polinöropati (%13), 16-18 yaş arası 
hastalarda (tüm hastaların %12’si) en sık polinöropati (%14) ve sinir hasarı (%12) idi. 

TARTIŞMA: Hastalarımızın yaklaşık %42’sinde EMG incelemesi normal saptanmıştır. Pediatrik yaş grubunda 
elektrofizyolojik incelemeler ile kesin tanı konulması zor olabilmektedir. Bunun nedeni, hastalığın elektrofizyolojik 
bulgularının henüz ortaya çıkmamış olması, araştırma yönteminin araştırılan hastalık için yetersiz kalmış olması, 
periferik sinir sistemi ile ilişkili olmayan bir hastalığın varlığı veya hasta uyumsuzluğu nedeni ile EMG 
incelemesinin yetersiz kalmış olması olabilir. Pediatrik yaş grubunda anamnez, aile öyküsü, klinik ve fizik 
muayene, laboratuvar ve elektrofizyolojik incelemeler birlikte değerlendirilmelidir. 
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COVID-19 Pnömonisine Eşlik Eden Üç Guillan Barreli Olgu 

1Ali Doğan, 1Emre Aydın, 1Burçak Ergin 

 
1Bandırma Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, BANDIRMA 

GİRİŞ: Klinik seyri sırasında guillan-barre sendromu ile komplike olan COVID-19 ile infekte olan üç olguyu 
sunmayı amaçladık. 

OLGU-1: 65 yaş erkek hasta, COVID-19 pnömonisi ile yatarken her iki alt ekstremitede ilerleyici parestezi, 
bilateral bacak güçsüzlüğü ile tarafımıza danışıldı. Bilinen tip 2 DM mevcut. Yatışından bir gün önce bacaklarda 
güçsüzlük başlamış. Üç hafta önce ateş, nefes darlığı, toraks BT de akciğer sol loblarda buzlu cam dansiteleri, 
COVID-19 nazofarenks pcr(+)saptanmış. Clexane 0.4 2x1,favipiravir ile tedavi edilmiş. Taburculuğunun ikinci 
gününde nefes darlığı ile tekrar başvurusunda bilinci açık,kas gücü üst ekstremitelerin proksimalinde 
5/5,distalinde 5-/5 ve alt ekstremitelerin proksimalde 5-/5,distalinde 2/5;özellikle alt ekstremitelerde güçsüzlük 
mevcut. DTRler alınamıyordu. Crp:8.1 mg/dl wbc:8.6 mcL(nötrofiller=% 71.7; lenfositler =% 17.9),ferritin:117.97 
ng/ml, D-dimer:340 ng/ml. Torakolomber mr da akut patoloji saptanmadı. Diabeti de olan hastada emg 
sensorimotor polinöropati ile uyumlu idi. BOS da hücre 5/mm3 den azdı, protein yüksekti (1582mg/dl). Yatışının 3 
günü COVID-19 IgM (+) (4.8), IgG(+)(15.03).Akut polinöropati tanısı ile iv.ig 5 gün uygulandı. Yatışı boyunca 
otonomik bulguları olmadı. Alt ekstremitelerde güç kaybında 3/5 düzeyinde düzelme oldu. Rehabilitasyon 
önerilerek taburcu edildi.  

OLGU-2: 80 yaş erkek hasta yürüme güçlüğü, nefes darlığı ile acile başvurmuş. Her iki akciğerde yaygın, 
yamasal buzlu cam-konsolidasyon alanları izlendi. Bilinci açıktı. Kas gücü üstte proksimal -4/5, distal 3/5, altta 
proksimal -4/5, distal 2/5 idi. DTR ler alınamıyordu, Hemogram, biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, vaskülit paneli 
normaldi. Wbc:9.65 (nötrofiller =% 79.1 lenfositler =% 13.6); torakolomber mr da akut patoloji saptanmadı. 
COVID-19 nazofarenks pcr testi(+) idi. LP de bos da hücre görülmedi, protein yüksekti(293 mg/dl). Yatışının 
2.gününde emg de duyusal sinir iletimleri alınamadı. BKAP de azalmış amplitüd, uzamış F yanıtı, anti-gangliozid 
antikorları (-) saptandı. Akut polinöropati tanısı ile iv.ig 5 gün uygulandı. Solunum sıkıntısının artması ve otonomik 
bulgularının çıkması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yatışının 10. gününde hasta kardiyak arrest 
nedeni exitus oldu.  

OLGU-3: 47 yaş, kadın hasta, yürüme güçlüğü, oturur pozisyondan kalkma güçlüğü ile başvurdu. Sol akciğerde 
fokal buzlu cam şeklinde dansiteler izlendi. Bilinci açıktı. Nefes darlığı, ateş, öksürük yoktu. Kas gücü üstte 
proksimal 5/5, altta proksimal 2/5, distal 2/5 idi. DTR ler alınamıyordu. Hemogram, biyokimya,tiroid fonksiyon 
testleri,vaskülit paneli normaldi. WBC:8.81 (nötrofiller =% 84.1 lenfositler =% 10.6). Torakolomber MR da akut 
patoloji saptanmadı. hücre 5/mm3 den azdı, protein yüksekti (463 mg/dl). Takibinde bilateral üst ekstremitede 
parestezi ve üst ekstremite distalde 4/5 güçsüzlük başladı. COVID-19 nazofarenks PCR testi iki kez (-) olarak, 
yatışının 5. gününde kanda COVID-19 IgM(+) (9.87) IgG (+) (13.78) saptandı. 12. günde motor sinir iletimlerinde 
mediyan ve ulnar sinir motor ileti hızları yavaş, F yanıtları uzamış, BKAP amplitüdleri düşük bulundu, alt 
ekstremitelerde kaydedilemedi. Anti-gangliozid antikorları (-) saptandı. Akut polinöropati tanısı ile i.v.i.g 5 gün 
uygulandı. Tedavi sonrası üst ekstremite distal -5/5 ,alt ekstemite proksimal 2/5 alt ekstremite distal 3/5 idi.  

SONUÇ: Üç olguda da guillan barre sendromu tanısı konuldu. Guiilan Barre Sendromunda bir infeksiyon, aşılam 
öyküsü olabilir. Bizim olgularımızda da eşlik eden COVID-19 infeksiyonu mevcuttu. Pnömöni bulguları ciddi olan 
olgu-2 solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. Ig M Antikoru daha yüksek olan olgu-3, olgu-2 ye göre 
tedaviye daha dramatik yanıt verdi. COVID-19’a bağlı nörolojik komplikasyonlar bildirildikçe hastalık ve 
gelişebilecek komplikasyonların tedavisi daha anlaşılır bir hal alacaktır. 
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COVID-19 ile Enfekte İnme Olgularının Değerlendirilmesi 

1Ülkühan Düzgün 

 
1Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

GİRİŞ: COVID-19 enfeksiyonu, inme dahil bir çok nörolojik semptomlar ve komplikasyonlara neden olmaktadır. 
COVID-19'un inme riskini nasıl arttırdığına ilişkin bir dizi potansiyel mekanizma tanımlanmış, ancak riski artırdığı 
henüz kanıtlanmamıştır. COVID-19 enfeksiyonu sırasındaki proinflamatuar mekanizmaların aktive olması, 
pıhtılaşmada artış nedeni ile inme riskini artırdığı düşünülmektedir. COVID-19'un klinik seyri en çok yaşlı 
hastalarda, erkeklerde ve hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi komorbiditeleri olan hastalarda 
yani inme için tüm risk faktörlerine sahip hastalarda yüksektir. Dolayısı ile inme ile prezente olan hastaların risk 
faktörleri açısından değerlendirilmesi, COVID-19 enfeksiyonuna bağlı inme riskinin öngörülebilmesi açısından 
önemlidir.  

AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonuna bağlı inme hastalarının risk faktörlerinin incelenmesi, inme zamanı ve inme 
etyolojisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL-METOT: Servisimizde COVID-19 tanısı ve inme ile takip ettiğimiz 12 olgumuzun demografik 
bulguları, komorbit durumları, inmenin COVID-19 enfeksiyonunun semptomlarının başlangıcından sonra kaçıncı 
günde prezente olduğu ve inme başlangıcındaki d-dimer düzeyleri, inme etyolojisi açısından nörogörüntüleme ve 
kardiyolojik değerlendirmeleri incelendi. Bulgular:12 olgunun 5’i erkek, 7’si bayandı. Bir hasta hariç hastaların 
yaşları 65 yaşın üzerindeydi. Olgularımız incelendiğinde tamamına yakınının COVID-19’un diğer belirti ve 
semptomlarının başlangıcından daha geç dönemde inme geçirdiği, başvuru anında d-dimer düzeylerinin yüksek 
olduğu ve inme için risk faktörü olan özellikle HT ve DM komorbitedelerinin hastalarımızda yaygın olduğu görüldü. 

SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonuna bağlı inme geçiren hastalarda risk faktörlerinin ve inme zamanının 
belirlenmesi, COVID-19’ a bağlı inmenin öngörülebilmesi ve tedavi stratejilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 
Bu konuda daha çok hasta grubunu içeren daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.  
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COVID-19 Hastalığında Otonomik Tutulumun Varlığının R-R İnterval Değişkenliği ile 
Araştırılması 

1Neşe Güngör Yavaşoğlu 

 
1Dışkapı E.A.H. Nöroloji ABD, Ankara 

GİRİŞ: COVID-19 dünya çapında pandemiye yol açan virütik bir hastalıktır. Hastalığı takiben haftalarca veya 
aylarca bazı semptomlar devam edebilmektedir. Bu durum uzamış COVID olarak adlandırılmaktadır. Sık görülen 
semptomlar ortostatik hipotansiyon, vazovagal senkop ve postural ortostatik taşikardidir. COVID-19’lu hastalarda 
kardiyovasküler semptomların morbidite ve mortaliteyi artırdığı iyi bilinmektedir. Ancak bu virüsün veya virüs 
nedenli immunitenin, otonomik sinir sistemini etkilediğini gösteren sınırla sayıda çalışma vardır. Biz bu çalışmada 
uzamış COVID’li hastalarda, kardiyo-vagal otonomik fonksiyonun bir göstergesi olarak R-R interval 
değişkenliğinin etkilenip etkilenmediğini inceledik. 

YÖNTEM: Çalışmaya 22 hasta (8F/14M; 43,2\pm11,4) ve sağlıklı kontrol grubu olarak 20 kişi (9F/11M; 
45,4\pm7,6) alındı. COVID-19 geçiren hastaların klinik bilgileri kaydedildi. Otonomik sinir sistemini etkileyen ilaç 
kullananlar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya alınanların tamamının istirahat ve hiperventilasyon sırasında R-R 
interval kayıtları yapıldı. 

SONUÇ: Elde edilen R-R interval değişkenliği COVID-19 grubunda istirahat sırasında %R 34 (14,1-55) ve kontrol 
grubu 24 (9,1-41,7) olup istatistiksel olarak anlamlı ölçüde kısaydı(p=,009). Hiperventilasyon sırasında COVID-19 
grubunda değişkenlik %R’ 33,6 (19,7-66,7) ve kontrol grubunda değişkenlik %R’ 53,6 (29,6-87,5) olup kontrol 
grubunda anlamlı uzun bulundu (p≤0,001). Ayrıca hiperventilasyonda ile istirahat sırasında elde edilen değerler 
arasındaki farklar karşılaştırıldığında da COVID-19 grubu %R’-%R 9,6 (2,4-28,4) ve kontrol grubu %R’ - %R 19,5 
(2,5-42,5 ) olmak üzere istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,007). 

TARTIŞMA: Bu çalışma COVID-19 geçiren hastalarda otonomik bir disfonksiyonun var olduğunu 
düşündürmektedir. Otonomik disfonksiyona dair güçlü kanıtlara rağmen, bu disfonksiyonun fizyopatolojisi açık 
değildir. Ancak parasempatik yetmezliğe bağlı nöro-vagal anti-enflamatuar refleksin etkilenmesi ani sitokin 
salınımında artışla ilgili bulunmuştur. Olası mekanizmaları daha objektif yöntemlerle değerlendiren ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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İdiyopatik ve Kriptojenik Epilepsi Hastalarında Nörotransmitter ve 
Nöroinflamasyon Arasındaki İletişimde Yeni Bir Protein: IRAK2 

1Şule Aydın Türkoğlu, 2Şeyda Karabörk, 3Hayriye Soytürk, 1Serpil Yıldız 

 
1Bolu AİBÜ Nöroloji AD 
2Bolu AİBÜ Mikrobiyoloji AD 
3Bolu AİBÜ Sinirbilim AD 

GİRİŞ: Epilepsi merkezi sinir sisteminin en yaygın hastalıklarından birisi olup, ülkemizde de genç nüfusu da 
etkileyerek önemli bir yer tutmaktadır. Patogenezde, nörotransmiter sinyal iletiminin, iyon kanallarının, sinaptik 
yapının, nöron ölümünün, gliozis ve inflamasyonu kontrol eden mekanizmalarda görev alan/rol oynayan genlerin 
ekspresyonundaki değişikliklerin; yeni terapötik tedavi hedefleri ve biyobelirteçlerin bulunmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Interleukin-1 Reseptör İlişkili Kinaz (IRAK) ailesi, insanlarda IRAK1, IRAK2, IRAK3 
(IRAK-M) ve IRAK4 olmak üzere 4 farklı üyeden oluşmaktadır. Bu proteinler, Toll benzeri reseptörler (TLR'ler) 
aracılığıyla NF-κB sinyal yolağının modülatörleri olarak tanımlanmıştır.  

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, nedeni bilinmeyen epilepsi hastalarından alınan kan örneklerinde 
nörotransmitterleri (GABA, Glutamat, Dopamin ve Serotonin) ELİSA metodu ile saptamak ve Nf-κB sinyal 
yolağında görev alan genlerin belirlenmesi ile bu proteinlerden değişiklik gösterenleri tespit edip epilepsi tanısına 
destek olabilecek bir marker belirleyebilmektir. 

MATERYAL & METOD: Nöroloji polikliniğimizde idiyopatik ve kriptojenik epilepsi tanısıyla takipli hastalar (n=32) 
ve sağlıklı kontroller (n=32) çalışmaya dahil edilmişlerdir. Olguların serumlarından nörotransmitter (Dopamin, 
GABA, Glutamat ve Serotonin) düzeyleri ELİSA ile ölçüldü. Nf-κB sinyal yolağında görev alan genlerin tespiti ise 
RNA İzolasyonu, cDNA Sentezi, Kantitatif Eş Zamanlı PCR (qRT-PCR) ve qRT-PCR aşamaları (Bio-Rad's 
PrimePCR ) ile gerçekleştirildi. 

Bulgular: Epilepsi olgularında IRAK2’nin kontrol grubuna göre daha yüksek eksprese edildiği görülmüştür 
(p=0.026). Epilepsi olgularında baktığımız yani Dopamin, GABA, Glutamat ve Serotonin düzeyleri yüksek olarak 
tespit edilmiştir.  

SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde; Epilepsi olgularında IRAK2’nin upregüle olarak tespit 
edilmesi IRAK2'nin doğal immün yanıttaki rolüne ek olarak epilepsideki rolünü de vurgulamaktadır. Hem 
çalışmamızda yer alan nörotransmitter düzeylerinin hem de IRAK-2 geninin yüksek bulunması genin 
nörotransmitterlerle bağlantısının olduğunu, nöroinflamasyon ve nörodejenerasyonda cross-talk mekanizmalar ile 
hastalıkların tanısında yer alabileceğinin kanıtıdırç Ayrıca bu genin hastalığın etyopatogenez ve progresyonunda 
ele alınması gereken bir protein olabileceğini ve bu yönüyle bilime katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Nf-KB, IRAK2, nörotransmitterBu çalışma TÜBİTAK 3001 - Başlangıç AR-GE 
tarafından 317S052 proje no ile desteklenmiştir. 
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Epilepsi Hastalarında Politerapinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi 

1Aygül Tantik Pak, 1Zahide Mail Gürkan, 1Yıldızhan Şengül 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul 

GİRİŞ: Epilepsi yaşam boyu tedavi gerektiren, sık görülen hastalıklardandır. Epilepsi tanılı hastaların yaklaşık 
%50'sinde osteopati vardır. Birçok çalışma enzim indüksiyonu yapan AEİ grubunun kemik mineral yoğunluğunu 
etkilediğini bildirmişse de enzim ihibisyonu yapan AEİ’larında aynı etkiyi yaptığını bildiren çalışmalarda olmuştur. 
Bu nedenle AEİ’ların kemik mineral yoğunluğuna etkisinin nasıl geliştiği hala netlik kazanmamıştır. Bu çalışmada 
amacımız monoterapi ve politerapinin kemik mineral yoğunluğuna etkisini araştırmaktı.  

METOD: Çalışmaya 24 epilepsi tanılı hasta, 20 kontrol grubu olmak üzere 44 katılımcı dahil edildi. Dışlama 
kriterleri arasında mental retarde olmak, sistemik hastalığı olmak ve gebelik yer almaktaydı. Tüm katılımcıların 
serum kalsiyum, magnezyum, vitamin D ve parathormon düzeyleri ölçüldü. Lomber vertebra ve femur başı kemik 
dansitometrileri dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) ile ölçüldü T skorları kaydedildi. 

BULGULAR: Hasta grubun (n: 24) yaş ortalaması 32,45±10,45, kontrol grubunun 37,20±11,23’dü (p:0,15). 
Hasta grubun %66,7’si kadın, kontrol grubunun ise %60’ı kadındı(p:0,65). Serum kalsiyum, magnezyum, vitamin 
D düzeyleri hasta grupta anlamlı derecede düşük saptandı(p<0,05). Vertebra ve femur başı T skorları iki grup 
arasında anlamlı derecede farklı değildi(p>0,5). Epilepsi hasta grubunda hastalık süresi, başlangıç yaşı ve 
kullanılan AEİ içeriği ile kemik mineral yoğunlukları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,5). Ancak politerapi 
alanların vertebra T skoru değerleri monoterapi alanlara göre düşük saptandı (monoterapi grubunda T skoru-
0,40, politerapi grubun T skoru: -0,42, p:0,92). 

SONUÇ: Literatürden farklı olarak kontrol grubuna göre epilepsi hasta grubunda kemik mineral yoğunluğunda 
azalma saptanmamış, hasta grupta politerapi alanların vertebra kemiklerinde kemik mineral yoğunluğunun daha 
düşük olduğu saptanmış ancak istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Hasta sayısının arttırılarak ve 
longitudinal bir çalışma planlanarak politerapinin etkisini saptamak daha yararlı olacaktır. 
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Familyal Hemiplejik Migren ve Epileptik Nöbetler: Olgu Sunumu 

1Buse R. Hasırcı Bayır, 2Betül Baykan, 1Kemal Tutkavul, 3Sibel Aylin Uğur İşeri 

 
1İstanbul Haydarpaşa Numune EAH, Nöroloji Kliniği 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı 
3Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Ana Bilim Dalı 

GİRİŞ: Familyal hemiplejik migren (FHM) ve epilepsinin patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, iyon kanal 
disfonksiyonu bu iki paroksismal hastalık için ortak bir mekanizma olarak görülmektedir. Bu olguda, FHM’e eşlik 
eden epileptik nöbetlerin varlığında, tanının gecikebileceğini ve ayrıntılı anamnez ile atak seyri ve soygeçmişi 
belirlemenin önemini vurgulamayı amaçladık. 

OLGU: 24 yaşında kadın hasta acil servise, bilinç bulanıklığı, sinirlilik, yerinde duramama şikayetleri ile başvurdu. 
NM’de psikomotor ajitasyonu, bilinç etkilenimi olan ve daha önce epilepsi tedavisi almış olan hasta ilk planda 
postiktal konfüzyon olarak değerlendirildi, antiepileptik tedavisi başlanan hasta servise interne edildi. 
Anamnezinde hastanın son 1 yıl içinde 3 kez benzer atakları yaşadığı, atakların 10 dakika kadar sürdüğü, sol alt 
ekstremiteden başlayıp yüze doğru asendan seyir gösteren uyuşma sonrası, sağ tarafta migrenöz baş ağrısı, 
bulanık görme, bulantı ve kusma geliştiği öğrenildi. Takip eden süreçte bilinç etkilenimi ile seyreden psikomotor 
ajitasyon sonrası, 24 saat süren uyku hali geliştiği ve 2-4 gün kadar sürebilen sol tarafta hemiparezi sonrasında 
atakların sonlandığı belirtildi. Uyuşma ve baş ağrısı dışında yaşadıklarını hatırlamayan hastanın, ilk şikayetlerinin 
10 yaşında başladığı, ortalama 2 ayda bir olduğu, bazı ataklarına sol kolda fokal atım şeklinde nöbetlerin eşlik 
ettiği ve epilepsi teşhisi koyulan hastaya antiepileptik tedavi başlandığı, 7 yıl süren ataksız dönem sonrası, son 1 
yıldır ataklarının tekrar başladığı öğrenildi. Kranial MR, lomber ponksiyon ve EEG sonuçları normal olan, anne, 
dayı ve teyzesinde de benzer atak öyküleri olan hasta FHM olarak değerlendirildi. Yapılan genetik incelemesinde 
CACNA1A geninde toplumda daha önce bildirilmemiş olan (novel) c.4936A>Gp.(Thr1646A1a) missense 
varyasyonu ve protein düzeyinde hasarlayıcı etki saptandı. Bu vakadan yola çıkılarak, mutasyonu bildirilen tüm 
FHM ve epilepsi birlikteliği olan olgular derlendi. 

SONUÇ: FHM ve epilepside hastalığın ataklar ile seyri, tetikleyici faktörlerin benzerliği ve ataklara eşlik edebilen 
bilinç değişikliği ayırıcı tanıda zorluklara neden olabilir. Özellikle acil servise FHM atağına eşlik eden kafa 
karışıklığı ve konvülsif fenomen ile başvuran hastalar bazen yanlışlıkla postiktal konfüzyon, Todd parezi olarak 
değerlendirilmekte ve sadece epilepsi tanısı almaktadır. Ayırıcı tanıdaki bu zorluğun önlenmesi, FHM ile epilepsi 
arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasıyla mümkün olabilir. 
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Benzer Klinik Özelliklerle Prezente Olan İki COVID-19 Ensefaliti Olgusu 

1Fatma Ece Çetin, 1Özlem Taşkapılıoğlu, 2Fatma Apaydın, 3Beril Bahadır Erdoğan, 4Nevzat 
Demirhan 

 
1Acıbadem Bursa Hastanesi, Nöroloji Uzmanı, Bursa 
2Acıbadem Burs Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Bursa 
3Acıbadem Burs Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Bursa 
4Acıbadem Burs Hastanesi, Radyoloji Uzmanı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonu ağırlıklı olarak solunum sistemi semptomlarına neden olabilse de 
nöroinvaziv bir enfektif ajan olarak anosmi, baş ağrısı, konfüzyon gibi nörolojik belirtilere de yol açabilmektedir. Alt 
solunum yolu tutulumundan bağımsız olarak ansefalit olguları artan vaka sayısı ile birlikte bildirilmeye 
başlanmıştır. Görüntüleme yöntemleri ile kontrast tutan lezyonlar karnial olarak gösterilebilmekle birlikte lezyon 
gösterilemeyen olguların olduğu bildirilmektedir. Bu sunumda aynı klinik şikayetlerle başvuran ancak risk 
faktörleri, nörolojik bakıları, kranial görüntüleme bulguları açısından farklı iki olguyu COVID-19 ‘un santral sinir 
sistemine etkileri açısından litaratürler eşliğinde tartışmayı amaçladık.  

OLGULAR: Olgu1: Yaklaşık iki gün önce başlayan konuşma bozukluğu, kafa karışıklığı, yürüyememe, ateş 
yüksekliği şikayeti ile başvuran 67 yaşında kadın olgu. Hastanın renal transplant öyküsü mevcut olup 
immunsüpresan tedavisi almakta idi. Nörolojik bakısında bilinç uykulu kooperasyon kısıtlı tek kelime zorlu verbal 
yanıt, sağ üst ekstremitede belirgin spastisite ve bilateral alt ekstremitede pleji ve Babinski ilgisizliği mevcuttu. 
Ense sertliği saptanmadı. Bakılan biyokimyasal parametrelerde lökosit ve CRP yüksekliği, üre kreatinin yüksekliği 
tespit edildi. Çekilen Toraks BT’ de infiltratif alanlar olası COVID-19 ile uyumlu değerlendirildi. Çekilen Difüzyon 
MRG ve kontrastlı kranial MRG de her iki serebral hemisferde asimetrik kontrast tutulumu gösteren birkaç adet 
lezyon izlendi. Yapılan BOS bakısında protein yüksekliği ve lenfosit hücrelerin varlığı saptandı. Hastanın olası 
enfeksiyöz etyolojiye yönelik olarak çalışılan kan ve BOS bakıları negatif saptandı. Hastaya antiviral, COVID-19 
tedavisi ve antiboyoterapi ve stroid tedavisi başlandı. 3. gün bilinçte ve biyokimyasal parametrelerde düzelme 
saptandı. İkinci ay kontrol kranial görüntülemede lezyonlarda düzelme izlendi.  

Olgu2: 63 yaşında erkek hasta. Yaklaşık iki gün önce ateş yüksekliği, konuşma bozuluğu ve kafa karışıklığı ile 
acil servisimize başvurdu. Bilinen hiçbir metabolik hastalığı mevcut değildi. Nörolojik muayenesinde konfüzyon ve 
reaksiyon zamanında uzama dışında patolojik bulgu mevcut değildi. Beyin BT ve difüzyon ağırlıklı ve kontrastlı 
MRG normal sınırlarda saptandı. Akut faz reaktanları ve enfeksiyon belirteçleri yükseklik saptandı. Çekilen toraks 
BT COVID-19 ile uyumlu bulundu. Hastanın gelişen jeneralize nöbeti olması üzerine antiepileptik tedavi eklendi. 
BOS bakısında protein yüksekliği dışında özellik yoktu. BOS ve kanda olası enfeksiyöz ajanlara yönelik bakı 
normal saptandı. Hastanın üçüncü gün klinik ve biyokimyasal parametrelerinde düzelme saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonunun nörotrop etkisi bilinse de klinik açıdan oldukça farklı olgular 
görmekteyiz. Çoğunlukla periferik sinir sistemi etkileri daha iyi bilinmektedir. Santral sinir sistemi açısından daha 
sıklıkla iskemik serebrovasküler olay ile olgular karşımıza çıkmaktadır. Olgu sayısının artması ile litaratürde 
akciğer tutulumu olsun olmasın COVID-19 enfeksiyonun diğer belirteçleri negatif saptanabilse dahi ensalit olguları 
bildirilmiştir. Başlangıç semptomu olarak en sık mental durum değişikliği, afazi-dizartri, fokal motor defisit ve 
nöbet geçirme tanımlanmıştır. Sunduğumuz olgularla COVID-19’un santral etkilerinin her zaman akılda 
bulundurulması, görüntüleme yöntemleri ve BOS bakısının ihmal edilememesi gerektiğini bir kez daha 
vurgulamak ve COVID-19 santral sinir sistemi etkilerine genel bir bakış sunmak istedik. 
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Servikal Zona Sonrası Lomber Miyeloradikülopati Olgusu 

1Zeynep Karaoğlu, 1Temel Tombul, 1Ayşenur Avarisli, 1Zarife Tuğçe Yıldız, 1Zeynep Erva 
Güllüoğlu Torun 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, S.B. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 
Nöroloji Kliniği 

OLGU: Kırk iki yaşında erkek hasta; her iki alt ekstremitede ağrı ve güçsüzlük, miksiyon ve defekasyon zorluğu 
şikayetiyle acilimize başvurdu. Bir hafta önce sağ C5 dermatomal yerleşime uyan bölgede veziküler döküntü 
öyküsü vardı, döküntüsü geçmişti. Muayenesinde kas gücü alt ekstremitelerde sağ 4/5 sol 3/5, taban cildi refleksi 
iki yanlı ekstansör, sağda aşil klonusu saptandı. Derin tendon refleksleri; patella ve aşil hiperaktif, sağ kol ve 
bacağında hemiparestezisi mevcuttu. 

TETKİK: Kontrastlı tüm spinal MR’ında özellik saptanmadı. BOS proteini 75 (mg/dl), hücre 5/mm³; BOS kültürü, 
varisella zoster PCR’da içeren viral ve bakteriyel panel negatif sonuçlandı. Tibial SEP incelemesinde N38 ve P45 
yanıtlarına ait latanslar iki yanlı uzun olup, dalga amplitüdleri solda daha belirgin olmak üzere iki yanlı olarak ileri 
derecede düşük saptandı.ENMG sinir iletileri normaldi. İğne EMG’de L2-S1 kök innervasyonlu kaslarda istemli 
kasıda katılım paterninde azalma, uzun süreli, polifazik MÜAP ve istirahatte değişen derecelerde fibrilasyon ve 
pozitif keskin dalgalar izlendi. Elektrofizyolojik bulguların lomber düzeyde akut multipl radiküler tutulum ile Tibial 
SEP anomalisinin bulunması, klinik muayenede üst motor nöron ve uzun trakt tutulum bulgularının, sfinkter 
kusurunun eşlik ekmesi nedeniyle klinik tablo miyeloradikülopati olarak değerlendirildi. 

3 gün süreyle 0,4 gr/kg/gün dozundan IVIG verildi. Nöropatik ağrı için pregabalin başlandı. Motor ve sensoriyel 
bulgularda belirgin düzelme gözlendi. 

SONUÇ: VZV periferik gangliyonda latent kalır ve dekatlar sonra reaktive olabilir. Nörolojik reaktivasyon sıklıkla 
postherpetik nevralji olarak klinik verse de; ensefalit, segmental motor güçsüzlük ve miyelopati, kraniyal nöropati, 
GBS şeklinde olabilir. Döküntü ile segmental motor güçsüzlük ve miyelopati arasında geçen süre sıklıkla ilk 1-2 
haftadır. Miyelopati gelişen vakaların %10’unda döküntü ile miyelopati birbirinden uzak bölgelerde görülebilir. 
Vakamızda servikal zona sonrası akut dönemde; gelişen miyeloradikülopati reaktivasyonu literatürde oldukça 
nadir bildirilmiş olup, post-herpetik akut dönemde gelişen motor güçsüzlük/sfinkter bozukluğu durumunda akılda 
tutulması açısından önemlidir.  
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Diabetik Hastada Abducens Paralizisinde Tanısal Zorluklar 

1Handan Teker, 1Canan Akünal Türel, 1Şule Aydın Türkoğlu, 1Serpil Yıldız 

 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu 

GİRİŞ: Abdusens paralizi(AP) en yaygın izole kranyal sinir felcidir. Abdusens sinirinin hasarlanması uzun seyri 
boyunca herhangi bir yerde meydana gelebilmekte ve bu nedenle ayırıcı tanısı için kapsamlı araştırma 
gerekmektedir. En sık neden HT, HT+DM birlikteliği, travma, MS, neoplazm, DM, inme, anevrizma ve nedeni 
tespit edilemeyenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayırıcı tanı açısından ayrıntılı öyküden elde edeceğimiz veriler 
yanında nörogörüntüleme ve BOS analizi çoğunlukla gerekmektedir. Nontravmatik izole AP’de ise tanı zordur. Bu 
çalışmanın amacı izole nontravmatik AP’nin önemli nedenleri olan nazofaringeal kitle lezyon, yanı sıra diabeti 
olan bir hasta özelinde AP etyolojisi ayırıcı tanı üzerinde literatürü gözden geçirmektir. 

OLGU: Bilinen diyabeti ve hipertansiyonu olan 61 yaşında erkek hasta sol gözde dışa bakış kısıtlılığı, yaygın baş 
ağrısı ve çift görme şikayetleriyle başvurdu. Sol gözde dışa bakış kısıtlılığı olan hastanın oftalmolojik 
muayenesinde bilateral papil ödemi olup diğer nörolojik muayenesinde özellik yoktu. Öyküsünde rekürren 
periferik fasial paralizi, n. glossofaringeus felci ile kronik süpüratif otitis media tanısı ile timpanomastoidektomi 
operasyonunun sonrası gelişen kilo kaybı, anemi nedeniyle malignite araştırması yapıldığı öğrenildi. Hastanın 
tespit edilen nazofaringeal heterojen kontrastlanma gösteren kitlenin biyopsisinde kronik nonspesifik inflamasyon 
bulguları elde edildiği öğrenildi. Tekrar edilen görüntülemede kitlenin tama yakın gerilediği görüldü. Yapılan LP’de 
BOS basıncı 32 cmH2O olup diğer BOS sonuçları normaldi. Kan glukoz düzeyi gün içerisinde 140-180 mg/ml 
aralığında seyreden hastanın, HbA1C düzeyi 9,2 saptandı. Hastaya enfeksiyoz süreçler için ampirik antibiyoterapi 
ve antibiyoterapinin 4. gününde başlanan 1 gr/gün ıv metilprednisolon tedavisi 5 gün uygulandı. Tedavinin 3. 
gününde hastanın dışa bakış kısıtlılığı kısmen düzeldi ve başağrısı tama yakın geriledi.  

TARTIŞMA: Hastamızda olduğu gibi, 50 yaş üstü olgularda AP’inde sıklıkla neden mikrovasküler hastalıklar 
olarak düşünülmekle birlikte MSS kitle lezyonu, postviral, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, menenjit ve 
nörodejeneratif hastalıklar gibi nedenlerden şüphelenilmeli ve uygun tanısal testler yapılmalıdır. Hastamızda 
nazofaringeal kitlede regresyon saptanmasına rağmen ponksiyonda BOS basıncı yüksek elde edilmesi diğer 
patolojilerin değerlendirilmesine, daha ayrıntılı inceleme gereği doğurmuştur. Hastaya antibiyoterapinin ardından 
başlanan kortizon tedavisinin 3. gününde şikayetlerinde tama yakın düzelme görülmesi bu kitlenin malign 
karakterde olduğunu düşündürmüş ve hasta tekrar biyopsiye yönlendirilmiştir. 

Sonuç olarak; izole nontravmatik AP'li bu hastada olduğu gibi her diyabetik hastada tanı aracı olarak kranial MR 
gerekliliği ile uygun vakalarda BOS incelemesi ve maligniteden şüphe edilen vakalarda tekrarlayan biyopsi 
gerekliliğini vurgulamak için bu olguyu sunmayı uygun gördük.  
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Bipled Aktivitesi Gösteren Nonkonvulzif Status Epileptikus ve Eş Zamanlı Akut 
Aksonal Polinöropati: Olgu Sunumu 

1Temel Tombul, 1Ayşenur Avarisli, 1Zeynep Karaoğlu, 1Ümit Gören, 1Emre Akbaş 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D., S.B. Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın 
Şehir Hastanesi 

GİRİŞ: Nonkonvulzif status epileptikus (NKSE) acil ve yoğun bakımlarda akut bilinç bozukluğu etyolojisinde 
özellikle yaşlı ve sistemik hastalıkların eşlik ettiği hastalarda önemli bir nörolojik tablodur. Tanı için çok önemli 
olan EEG’de tanımlanmış tipik aktivite paternleri yanısıra periyodik deşarjlarla seyreden durumlar da 
görülebilmektedir. Yoğun bakımda yatan sistemik ve nörolojik hastalıklar sırasında gelişebilen polinöromiyopatiler 
seyrek de olsa klinik tabloları ağırlaştıran önemli bir komplikasyon olup bazen tanınmaları güç olabilmektedir. 

OLGU SUNUMU: Daha önce iki kez geçirilmiş serebrovasküler hastalık öyküsü bulunan, bilinen hipertansiyon, 
diabet, koroner kalp hastalığı hikayesi mevcut olan 74 yaşında sağ el dominans kadın hasta son üç senedir 
sekonder parkinsonizm tanısı ile takip edilmekte iken aniden gelişen bilinçte gerileme, cevapsızlık hali, 
uyandırılamama ve ateş şikayeti ile acil polikliniğe başvurmuştu. Ateş yüksekliğinin nedeni olarak düşünülen 
piyelonefrit ön tanısı ile enfeksiyon hastalıklarına yatırılmış ve antibiyoterapi başlanmıştı. Nörolojik muayenede; 
gözler kapalı, ağrılı uyarana yanıtsız olan hastanın pupillaları izokorik IR +/+ olarak saptandı. DTR’ler ve yüzeyel 
deri refleksleri alınamıyordu. Bilinci açılmayan hastanın yapılan lomber ponksiyonda BOS incelemesi normaldi. 
Beyin MR’da heriki hemisferde geçirilmiş serebral infarktlara ait sekel bulgular mevcuttu. Hipernatremi ve 
kreatinin yüksekliği sebebi ile istenen dahiliye konsültasyonunda dehidratasyon nedeniyle gelişen hipernatremi ve 
renal azotemi tablosu olarak değerlendirildi. Hiperosmolar koma düşünülmedi. Sıvı tedavisi ile elektrolid balansı 
düzenlendi. 

Nörolojik değerlendirme sonrası çekilen EEG’de sürekli olarak sağda daha belirgin ve asimetrik, bilateral 
periyodik lateralize epileptiform aktivite (BİPLED) aktivitesi gözlenmesi üzerine nöroloji yoğun bakıma devir alındı. 

Olgudaki BİPLED aktivitesi ile süregelen epileptik deşajlar intravenöz diazepam ile supresse oldu ve hasta 
koopere olabilir hale geldi. Hastaya levetirasetam 1500 mg/gün başlandı. Nöbet tekrarı olmadı. Onuncu gün 
bilinci tamamen açıldı. 

Hastamızda dört ekstremitede mevcut olan ciddi kas güçsüzlüğü ve refleks kaybı nedeni ile tablonun 8. gününde 
EMG incelemesi yapıldı. EMG’de duysal iletilerde sol median, ulnar ve iki yanı sural sinir dsap amplitüdleri düşük, 
latans ve ileti hızları normal bulundu. Motor iletilerde iki yanlı tibial ve peroneal motor cevap amplitüdleri düşük 
olup temporal dispersiyon kaydedildi. İleti hızları normaldi. Tibial F yanıtı alınamadı. Bulgular aksonal ağırlıklı 
sensorimotor tipte polinöropati (PNP) ile uyumlu bulundu.Klinik tabloya akut bir PNP’nin eşlik ettiği düşünülerek 
üç gün 0.4 gr/kg/gün intravenöz immunglobülin verildi. Kas gücü 20 günde üstte 2/5, altta 1/5 düzeyinde idi. Motor 
muayenede kısmi düzelme saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: NKSE yüksek morbidite ve mortalite nedeni ile önemli bir status epileptikus formu 
olmasına karşın, tanı konulabildiği zaman, tedavi edilebilen bir hastalıktır. Akut konfüzyonel durum sık karşılaşılan 
nörolojik acil durumlardan biri olup, tabloyu aydınlatacak metabolik, enfeksiyöz veya intrakraniyal bir patoloji 
saptanmış olsa da NKSE’nin dışlanabilmesi için EEG çekilmesi yaşamsal öneme sahiptir. Olgumuzdaki 
konfuzyonel tablo NKSE’a bağlı olup EEG’de asimetrik BİPLED aktivitesi ile tanı konmuştur. Uygun antiepleptik 
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tedavi ile nöbetler sonlandırılmış ve hastanın bilinci açılmıştır. Hastada yoğun bakımda takibi sırasında, yaygın 
kas güçsüzlüğü nedeni ile yapılan EMG incelemesinde sensorimotor tipte aksonal polinöropati saptanmıştır. 

Kritik hastalık polinöromyopatisi yoğun bakımda yatan tıbbi durumu kritik hastalarda görülen bir komplikasyondur. 
İskelet kaslarında güçsüzlüğe neden olan motor ve sensoriyel liflerde primer aksonal dejenerasyon gösteren ve 
çeşitli derecelerde miyopati eşlik edebilen bir patolojidir. Yaşlı ve komorbit hastalıkları olan bu tür olgularda,doğru 
tanının gecikmemesi ve tedavinin hızla planlanması için elektrofizyolojik yöntemlerin zamanında uygulanması 
önemlidir. 
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İzole Axiller Sinir Tutulumuyla Karakterize Parsonage-Turner Sendromu 

1Serkan Kırbaş 

 
1Rize Özel Şar Hastanesi Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: Parsonage-Turner Sendromu (idiyopatik brakial nevrit, nöraljik amyotrofi) etiyopatogenezi tam olarak 
bilinmeyen, ön planda omuz kuşağını etkileyen, tipik olarak ani şiddetli ağrıyla başlayan, ardından ilgili alanda 
atrofiye kadar varabilen kas güçsüzlüğüyle karakterize nadir bir hastalıktır. Ortalama insidansı 1-3/100.000/yıl 
civarındadır. Daha çok orta yaş grubu erkeklerde görülmektedir. Ensık etkilenen sinirler uzun torasik sinir ve 
supraskapular sinirdir. Burada izole axiller sinir tutulumu ile karakterize Parsonage-Turner Sendromu tanısı 
konulan bir hasta sunulmaktadır. 

OLGU: Özgeçmişinde herhangi bir özellik bulunmayan 27 yaşındaki erkek hasta, sağ omuzunda ani başlayan 
şiddetli ağrı şikâyetiyle önce ortopedi, ardından fizik tedavi polikliniğine müracaat etmiş. Hastanın omuz ve 
Servikal MRG’lerinde objektif patolojik bulgu tespit edilmeyince non-steroid antiinflamatuar ilaçlarla takibe alınmış. 
Yaklaşık 1 hafta sonra ağrısının azalmakla birlikte halen devam etmesi, sağ kolunu kaldıramama ve sağ 
omuzunda bölgesel duyu kaybı olması üzerine polikliniğimize müracaat etti. Hastanın sanayide çalıştığı fakat son 
zamanlarda zorlayıcı hareketler yapmadığı, şikayetinin ise istirahatte ortaya çıktığı öğrenildi. Ağrısı özellikle gece 
çok artmaktaydı. Nörolojik muayenesinde; sağ omuz abduksiyonda kas gücü kuvveti 2/5 düzeyinde, sağ 
deltoidde kısmi atrofi ve sağ kol üst dış yüzeyinde duyu kaybı tespit edildi. Rutin kan tetkikleri ve vaskülit 
markerleri normaldi. Elektrofizyolojik incelemede (ENMG), sağ üst extremitede orta-ağır düzeyde izole axiller sinir 
tutulumunu düşündüren bulgulara rastlanıldı. Sağ üst extremite pleksus MRG’si normal bulundu. Böylece 
mononöropatik tutulumlu akut idiyopatik brakial plexit (Parsonage-Turner Sendromu) düşünüldü. Daha önce 
kullanmış olduğu ilaçlara pregabalin (tedricen artırılarak, 300mg/gün) eklenerek tekrar fizik tedaviye yönlendirildi. 
Yaklaşık 6 aylık takibi sonrasında ağrısının tamamen ortadan kalktığı ve sağ omuz abduksiyonun -4/5 kas gücü 
kuvvetine ulaştığı görüldü. Halen daha takip ve tedavisi devam etmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Parsonage-Turner Sendromu nadir görülür fakat özellikle altta yatan herhangi bir neden 
tespit edilemeyen idiyopatik, tek taraflı omuz, kol veya skapular bölgede ani başlayan ağrı ve güçsüzlük 
durumunda akla gelmelidir. Hastalığın başlangıç klinik semptomları rotator kas yırtılması veya akut servikal 
diskopati ile benzerlik gösterdiği için gözden kaçabilmekte veya yanlış tanı konulmasına neden olabilmektedir. 
Hastalığın tekrarlayabileceği ve tedavisinin uzun sürebileceği unutulmamalı, hastaların yaşam standartlarının 
artırılması hedeflenmelidir. 
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Akut Bilateral Vertikal Bakış Paralizisi (Vertical One And A One Syndrome) Olgusu  

1Yonca Ünlübaş, 1Sena Boncuk, 1Alper Eryılmaz, 1Şule Akçay, 1Abdulkadir Tunç 

 
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: Vertikal bakış felci, yukarı ve/ veya aşağı bakışın konjuge bilateral kısıtlılığını tanımlar. Öncelikle sakkadik 
göz hareketleri yolunu etkiler ve supranükleer, nükleer veya infranükleer kaynaklı bir hasara bağlı gelişebilir. 
İskemik olayların bilateral supranükleer vertikal bakış felcine neden olduğu nadiren bildirilmiştir ve lezyonlar tipik 
olarak orta beyin veya talamusa lokalizedir. 

OLGU: Altmış dokuz yaşında erkek hasta ani gelişen baş dönmesi ve çift görme şikayetleriyle acil servisimize 
başvurdu. Öz geçmişinde hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve hepatit B taşıyıcılığı mevcuttu. Başvurusunda 
bilinci açık, koopere ve oryante idi. Spontan bakışta gözler orta hatta, pupiller izokorik ve pupilla ışık refleksi 
bilateral pozitif idi. Yukarı ve aşağı vertikal bakış kısıtlılığı mevcuttu. Acile gelişinde tansiyonu yüksekti (200/100 
mmHg). EKG normal sinüs ritmindeydi. Kan tetkiklerinde belirgin patoloji saptanmayan hastanın difüzyon 
MR’ında ve beyin BT’sinde akut patoloji saptanmadı. 24 sa sonra çekilen 2. Difüzyon MR incelemesinde bilateral 
paramedian talamik ve mezensefalon sağ yarımında ADC karşılığı hipointens olan akut iskemik enfarkt lehine 
hiperintensite saptandı. Kranial MR angio’sunda sol PCA’da akım izlenmedi. Hasta ikili antiagregan ile takip 
edildi. 

TARTIŞMA: Vertikal bakış felci, Parkinson plus sendromları (progresif supranükleer palsi ve kortikobasilar 
sendrom), depolama bozuklukları (Niemann-Pick Tip C) veya Parinaud sendromu ile sınırlı olmayan çeşitli 
sendromlarda bildirilmiştir, ancak aynı zamanda otoimmün, malign, ilaca bağlı ve travmatik nedenlerle de 
meydana gelebilir. Hem klinik hem de radyolojik bakış açısıyla, hastamızda medial longitudinal fasciulusun rostral 
interstisyel çekirdeği ve Cajal interstisyel çekirdeği tutulumu vardı, ancak ne posterior komissür ne de Edinger-
Westphal çekirdeği etkilenmemişti. Percheron arter oklüzyonunun (posterior serebral arterin bir varyant dalı, 
bilateral paramedian talamik ve rostral mezensefalonu sular) bilateral paramedian talamus ve eş zamanlı orta 
beyin enfarktlarına yol açtığı bildirilmiştir. İskemik olayların akut vertikal bakış felcine neden olabildiğinin bilinmesi, 
olgumuzda olduğu gibi bazen ilk görüntülemelerde farkedilmese bile uygun tedavinin seçilebilmesi açısından 
önemli olduğu görüşündeyiz. 
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COVID-19 İlişkili Korpus Kallosum Sitotoksik Lezyonu (CLOCCs) 

1Alper ERYILMAZ, 1Yonca ÜNLÜBAŞ, 1Serna BONCUK, 1Şule AKÇAY, 1Abdulkadir TUNÇ 

 
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) çoğunlukla solunum sistemini etkilemekle birlikte, nöro-invaziv 
yetenekleri de mevcuttur ve solunum sisteminden merkezi sinir sistemine doğru yayılabilirler. Burada, korpus 
kallozumun sitotoksik lezyonu (CLOCC's) ile ilişkili nörolojik semptomları olan bir COVID-19 olgusunu sunuyoruz. 

OLGU: Son 2 gündür gelişen halsizlik, dengesizlik ve konuşma bozukluğu şikayetleri ile acil servisimize getirilen 
hastanın şüpheli COVID-19’lu hasta ile teması öyküsü mevcuttu. Vitalleri stabil olan hastanın nörolojik 
muayenesinde bilinci açık, koopere ve oryante idi. Hafif apatisi mevcuttu. Pupilleri izokorik, pupilla ışık refleksi 
bilateral pozitif, göz hareketleri doğaldı. Ense sertliği veya meningeal irritasyon bulgusu saptanmadı. Konuşması 
dizartrik, olan hastanın kas güçleri tamdı ve dismetri veya disdiakokinezisi saptanmadı. Yürüyüş hafif ataksikti. 
Hastanın difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme’sinde (DwMR) korpus kallosum spleniumunda 
simetrik difüzyon kısıtlılığı ve ADC görüntülerde hipointensite saptandı. Toraks BT’si COVID-19 için tipik bulgular 
içeren olgunun laboratuvar testlerinde ılımlı karaciğer testlerinde yükselmesi, lökositoz, LDH ve CK artışı, 
lenfopeni ve CRP yüksekliği saptandı. Hasta enfeksiyon servisine interne edildi ve ASA ile birlikte COVID-19 için 
standart tedavileri başlandı. Hastanın PCR testi de pozitif sonuçlandı. Ayrıca yatışında yapılan BOS 
incelemesinde hücre görülmedi. 

TARTIŞMA: Korpus kallozumun sitotoksik lezyonu (CLOCCs), birçok etyolojik faktöre bağlı gelişebilen beyin 
MR’ında görülen nonspesifik bulguları tanımlar. Bu tablo, metabolik bozukluklar (elektrolit imbalansı, hiperürisemi, 
hepatik ensefalopati, KŞ bozuklukları, kronik alkol kullanımı, wilson hastalığı gibi), infeksiyonlar (covid başta 
olmak üzere her türlü viral-bakteriyel enfeksiyon ve tbc menenjit) ve ilaç toksisitesine (antiepileptik, 
kemoterapötik, steroid, antipsikotik, pesticide vb) bağlı gelişebilir. Bu tabloda hastalar ensefalopati, ataksi, apraxi 
gibi semptomlar gösterebilmektedir. Klinik tablolar çoğu zaman revesibledır. Literatürde COVID-19 ilişkili 
CLOCCs biri pediyatrik olmak üzere sadece 2 olguda bildirilmiştir. Olgumuz COVID-19 teması, tipik klinik ve 
radyolojik bulgular ve PCR testi ile COVID-19 tanısı alan ve kısa süre içerisinde santral tutulum ile prezente olan 
bir olgu olması, nadir görülmesi ve güncel bir konu olması nedeniyle sunulmaya değer görülmüştür. 
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Gebelik İlişkili Trombotik Mikroanjiopati Olgusunda Subaraknoid Hemoraji 

1Sena Boncuk, 1Alper Eryılmaz, 1Yonca Ünlübaş, 1Şule Akçay, 1Abdulkadir Tunç 

 
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: Trombotik mikroanjiopati (TMA), mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA) ve trombositopeniye neden 
olan karakteristik bir mikrovasküler patolojiye sahip, hem kalıtsal hem de edinilmiş birden fazla etiyolojiye bağlı 
ortaya çıkabilen bir grup sendromu tanımlamaktadır. Gebeliğe bağlı TMA’nın önemli klinik özellikleri arasında 
hematolojik anormalliklerin yanı sıra ateş, mental durum değişiklikleri gibi nörolojik semptomlar, fokal nörolojik 
defisitler ve nöbet ve akut oligürik böbrek yetmezliği bildirilmiştir. 

OLGU: Yirmi sekiz yaşında kadın hasta nefroloji kliniğinde gebelik ilişkili TMA tanısı ile takip edilmekte iken ani 
gelişen şiddetli baş ağrısı, bilinç bozukluğu ve kasılma şikayetleri ile tarafımıza danışıldı. Hastanın beyin 
tomografisinde (BT) bilateral frontal, interhemisferik fissürden kortikal-subkortikal alanlara yayılan hemoraji 
imajlarının yanında frontal orta hatta 2x3 cm hematom ile uyumlu alan izlendi. Hastanın serebral anjiografisinde 
anevrizmatik dilatasyon saptanmadı. Antiepileptik tedavi ve hidrasyon, destek tedavileri uygulanan hastada bilinç 
bozukluğunun ilerlemesi ve papilödem saptanması üzerine beyin cerrahisi kliniğince ekstaventriküler drenaj 
uygulandı. Takiplerinde fışkırır tarzda kusması olan hastanın göz dibi muayenesinde papil ödem saptanması 
üzerine çekilen beyin tomografisinde hidrosefalisinde artış izlendi. Beyin cerrahisi tarafından değerlendirilen 
hastaya V-P shunt takıldı. Operasyon sonrası kliniği düzelen hasta antiepileptik tedavi SSRI ve analjezik tedavisi 
ile taburcu edildi. Son yapılan nörolojik muayenesinde bilinç açık, hafif apatik, koopere, oryantasyonu iyi (arada 
dalgalı) idi. Konuşma yavaş ancak anlamlı ve düzgün, 4 ekstremite kas gücü tam, ataksisi mevcut ancak 
serebellar testleri becerikli saptandı. 

TARTIŞMA: Gebe veya doğum sonrası kadınlarda MAHA, trombositopeni ve ARY oluşumu acil tedavi gerektiren 
kritik bir komplikasyondur. Bazı hastalarda hamilelik, C-TMA'nın ilk atağı için tetikleyici faktördür. Uygun yönetim, 
bilinmeyen TMA’da altta yatan nedene yöneliktir ancak test sonuçları günler veya haftalar sürebilir (genetik test 
için daha uzun). Olgumuzda gebelikte tetiklenen TMA sonrası intrakranial hemoraji gelişmesi ile nadir bir olgu 
olması, bu hasta grubunda olası santral sinir sistemi komplikasyonları açısından farkındalık oluşturabileceği 
düşüncesiyle sunulmaya değer görülmüştür. 
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Madde Kullanımı Olan Bir Olguda Spontan Bilateral İnternal Karotis Arter 
Diseksiyonu 

1Yonca Ünlübaş, 1Sena Boncuk, 1Alper Eryılmaz, 1Şule Akçay, 1Abdulkadir Tunç 

 
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: Kranioservikal arter diseksiyonunları, % 20 prevalans ile genç erişkinlerde önemli bir inme nedeni olarak 
bildirilmiştir. Diseksiyonlar spontan veya posttravmatik olabilir. Predispozan faktörler arasında hipertansiyon, 
hiperhomosisteinemi, migren, Ehler-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları ve fibromüsküler displazi 
bulunur. Özellikle spontan vakaların patofizyolojisinde damar duvarının hasara karşı hassasiyeti önemlidir. Madde 
kullanımına bağlı diseksiyonlar, literatürde az sayıda olgu raporları ile bildirilmiştir. Burada, madde kullanımı 
öyküsü olan ve spontan bilateral IKA diseksiyonu tanısı alan bir olgu sunulacaktır. 

OLGU: 52 yaşında erkek hasta bilinç bozukluğu, sol kol ve bacakta güç kaybı ve ağızda kayma şikayetleri ile acil 
servisimize getirildi. Özgeçmişinde 10 yıllık diyabet ve hipertansiyon tanıları mevcut ancak düzenli ilaç kullanımı 
yoktu. Hastanın son 6 yıl içinde bilinen yoğun bir uyuşturucu madde ve alkol kullanımı öyküsü mevcuttu. Acil 
servise başvurduğunda hastanın nörolojik muayenesinde bilinci uykuya meyilli idi. Sözel uyaran ile göz açıyor, 
basit emirlere koopere olabiliyordu. Baş ve gözler sağa deviye idi (Vulpian+). Sol nazolabial oluk silik, konuşma 
ileri dizartrik, sol üst ve alt ekstremitelerde 4/5 hemiparezi ve hemihipoestezisi mevcuttu. Tansiyonu yüksek 
(210/100 mmHg) saptanan olgunun beyin tomografisinde (BBT) sağ MCA alanında parçalı hipodens alan izlendi. 
Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemede (DwMRG) sağ temporaparietal bölgede MCA sulama alanına 
uyan akut enfarkt izlendi. Servikal BT Anjiosunda bilateral internal karotis arterlerde diseksiyon ile uyumlu 
görünüm, sağda ise kısa segment near okluzyon ve damar duvarında düzensizlik izlendi. Etyolojiye yönelik 
sorgularında hipertansiyon ve madde kullanımı dışında özellik saptanmadı. 

TARTIŞMA: Karotis arter diseksiyonu genç hastalarda önemli bir inme nedeni olup yıllık insidansı yaklaşık 3–5 / 
100.000'dir. Klinik bulgular lokal veya iskemik olabilir. Travmatik olsun ya da olmasın arter duvarlarındaki 
zayıflıkların diseksiyon riskini arttırdığı bildirilmiştir. Madde kullanımına sekonder karotis diseksiyonu literatürde 
nadir bildirilmiştir. Olgumuz, literatürde madde kullanımı olan olgularda karotis diseksiyonu çok nadir 
bildirildiğinden (bilateral olması özelliği ile daha önce bildirilmediğinden) sunulmaya değer görülmüştür. 
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Dyke-Davidoff-Masson Sendromu Düşünülen Olgu Sunumu 

1Mustafa Harun Şahin, 1Buse Çağın, 2Gönül Vural, 1Şule Bilen 

 
1Ankara Şehir Hastanesi 
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dyke-Davidoff-Masson sendromu fasiyal asimetri, hemipleji/hemiparezi, mental retardasyon, sensorinöral işitme 
kaybı, psikiyatrik bozukluklar, epilepsi, nörogörüntülemede serebral hemiatrofi, tek taraflı skalp kalınlaşması, 
paranazal sinüslerde aşırı genişleme ve havalanma artışı ile karakterize bir klinik tablodur. Biz de burada epilepsi 
tanısıyla takipli olan, anamnez, muayene ve radyolojik bulgularıyla Dyke-Davidoff-Masson sendromu olarak 
düşündüğümüz olgumuzu sunduk.41 yaşında, epilepsi tanısı ile dış merkezde takipli olan erkek hasta nöroloji 
servisine nöbet sıklığının ve nöbet tipinin dökümentasyonu için yatırıldı. Kendisinden alınan anamnezde doğum 
sırasında oksijensiz kaldığı ve bebeklik yıllarından itibaren nöbetleri olduğu öğrenildi. Nöbetlerinin tedavisine 
yönelik olarak karbamazepin ve levetiresetam ile anksiyete bozukluğu tanısı nedeni ile mirtazapin ve fluoksetin 
kullanmaktaydı. Nörolojik muayenesinde; bilinci açık, koopere ve oryanteydi. Sağ nasolabial oluk hafif silik, 
konuşma minimal dizartrik, sağ üst ekstremite proksimal 4/5, distal, 5-/5(spastik),sağ alt ekstremite 4/5motor 
gücündeydi ve sağ üst ve sağ alt ekstremite sol tarafa göre atrofikti. Derin tendon refleksleri sağ tarafta, tüm 
odaklarda, sol tarafa göre canlıydı. Kranial manyetik rezonans görüntüleme(MRG)de sol frontoparietotemporal 
bölgede asimetrik atrofik değişiklikler ve buna sekonder sol lateral ventrikülde asimetrik retraktil genişleme 
gözlendi. Ayrıca paranasal sinüslerde genişleme ve havalanma artışı, skalp sol tarafının sağa göre daha kalın 
olduğu izlendi. Mental durum muayenesi normaldi ve işitme kaybı yoktu. Yapılan psikiyatrik değerlendirme de 
anksiyete bozukluğu teyit edildi. Elektroensefalografi(EEG) incelemesinde sol frontotemporal bölgede serebral 
biyoelektrik aktivitenin disfonksiyonu zemininde bu bölgeden kaynaklanan fokal epileptiform anormalliğin 
varlığıyla uyumlu bulgular gözlendi.10 günlük takip sırasında nöbet gözlenmeyen hastanın almakta olduğu 
levetiresetam ve karbamazepin tedavisi aynı şekilde devam edildi ve önerilerle taburcu edildi. Dyke- Davidoff- 
Masson sendromu, ilk kez Amerikalı nöroradyologlar Cornelius G. Dyke, Leo Max Davidoff ve C. B. Masson 
tarafından 1933 yılında tanımlanmıştır. Sendrom edinsel ve konjenital bir çok nedene bağlı gelişebilmekle birlikte 
oluşan anormallikler serebral maturasyon tamamlanmadan önce oluşmaktadır. Epilepsiye eşlik eden mental 
retardasyon, hemipleji/hemiparezi/hemiatrofi, pskiyatrik belirtiler olan olgularda, diğer fizik muayene bulguları ile 
birlikte serebral hemiatrofi nedenlerinden biri olan Dyke-Davidoff-Masson sendromu ayırıcı tanıda düşünülmesi 
gereken bir sendromdur. Biz de kliniğimizde takip ettiğimiz, anamnez, klinik ve radyolojik bulgularıyla Dyke-
Davidoff-Masson olarak sendromu düşündüğümüz bu olgumuzu nadir rastlanması nedeniyle sunmaya değer 
bulduk. 
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Nadir Görülen Bilateral Kanat Skapula Olgusu 

1Serkan Kırbaş 

 
1Rize Özel Şar Hastanesi Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: Kanat skapula (winged scapula, scapula alata) ilk defa Velpeau tarafından 1800’lü yılların başında 
tanımlanmıştır ve skapula’nın medial kenarının belirginleşmesi olarak bilinmektedir. Genellikle tek taraflıdır ve 
çoğunlukla genç erişkin yaşta belirginleşmektedir. Klinik olarak nadiren asemptomatik olsada, çoğunlukla omuz 
ve preskapular bölgede ağrı, kollarda güçsüzlük hissi ile kendini belli etmektedir. Etiyopatogenezi daha iyi 
anlaşılsın diye 4 şekilde sınıflandırma yapılmıştır. Ensık tip 1 forma rastlanılmaktadır ve altta yatan neden sinir 
hasarlarıdır. Bu anlamda uzun torasik sinir tutulumuna bağlı gelişen kanat skapula ön plandadır. Tip 2 formda 
primer kas patolojileri, tip 3 formda kemik patolojileri ve tip 4 formda da eklem patolojileri yer almaktadır. Burada, 
dorsal skapular sinir etkilenmesine bağlı düşünülen ve bilateral kanat skapula gelişen bir hasta sunulmaktadır. 

OLGU: Özgeçmişinde herhangi bir özellik bulunmayan ve yaklaşık 3 yıldır kargo şirketinde taşımacılık yapan 27 
yaşındaki erkek hasta, her iki sırt bölgesinde ve kollarında ağrı, yük taşımada güçsüzlük şikâyetiyle polikliniğimize 
müracaat etti. Şikayetlerinin 3 aydır belirgin hale geldiğini ve çeşitli ilaçlar kullanmasına rağmen düzelmediği 
öğrenildi. Fizik muayenesinde; sırtında C7-T5 vertebralar arasında orta hatta yakın alanda basmakla hassasiyet, 
ilgili bölgede çukurlaşma ve her iki skapulada belirginleşme dikkati çekti (resim 1 ve resim 2).  
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Beraberinde kollara da yayılan ağrı tarifliyordu. Ailesinde herhangi bir kas hastalığı hikayesi yoktu. Rutin kan 
tetkikleri hafif düzeyde CK yüksekliği (406 IU) dışında normaldi. Servikal MRG’si ve Toraks tomografisinde 
anlamlı patolojiye rastlanılmadı. Elektrofizyolojik (ENMG) incelemede sinir iletim çalışmaları normaldi. İğne 
elektromiyografide bilateral rhomboide kaslarda kronik nörojenik tutuluma rastlanıldı. Hastanın yaptığı iş dikkate 
alındığında uzun süreli ağır egzersiz ve/veya alt servikal sinir traksiyonu olabileceği düşüncesiyle bilateral dorsal 
skapular sinir etkilenmesine bağlı "skapula alata" düşünüldü. Tedavi olarak NSAİİ ilaçlara, Amitriptilin eklenerek 
fizik tedaviye yönlendirildi. Halen daha takip ve tedavisi devam etmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bilateral kanat skapula nadir görülür. Dinamik veya statik olabilir. Dinamik skapula alata, 
omoplate harekette öne çıkar ancak hareketsizken hiçbir patolojik bulgu göstermez. Uzun torasik sinir patolojisine 
sekonder gelişen serratus anterior güçsüzlüğünün neden olduğu skapula alata, dinamik kanatlanmanın 
prototipidir. Bununla birlikte bizim vakamızda olduğu gibi, anamnezinde ağırlık kaldırma veya uzun süreli 
traksiyon gerektiren işlerde çalışma hikayesi olan vakalarda dorso skapular sinir felcine bağlı skapula alata 
gelişebileceği de unutulmamalıdır. 
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Baş Dönmesi ile Başvuran Aica Loop Sendromu 

1Duygu Aydemir, 1Nihat Şengeze, 1Seda Dağlı 

 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ: Vasküler kompresyon sendromları, sinirin ilerleyici pulsatil vasküler kompresyonundan kaynaklanabilir ve 
bu da vestibülo-kohlear sinirin demiyelinizasyona neden olabilir. Serebellar pontin açısındaki arterler sekizinci 
kranial sinirin segmental, basıya bağlı işlev bozukluğuna neden olduğunda vestibüler işlevlerin yetersizliği ortaya 
çıkabilir. Semptomlar genellikle efaptik deşarjlarla doğrudan pulsatil kompresyonla, daha az sıklıkla iletim 
bloklarıyla tetiklenir.(1) Kulak çınlaması, baş dönmesi ve işitme azlığı semptomları ile kendini gösteren, 
kokleovestibüler sinirin internal akustik kanala girişinde veya içerisinde anterior inferior serebellar arter(aica) 
tarafından kompresyonuna AİCA vasküler loop sendromu denilmektedir. Anatomik konumuna göre CHAVDA 
sınıflandırılmasında 3’ e ayrılır.(2) Tip1: AİCA loopunun serebellopontin açı içerisine girmesi fakat internal akustik 
kanal(İAC)’a kadar uzanmaması Tip2: AİCA loopunun İAC’a girmesi ve %50 den az uzanması Tip 3: AİCA 
loopunun İAC’a girmesi ve %50 den fazla uzanması Bu vaka sunumunda baş dönmesi ve kulak çınlaması ile 
başvuran hastalarda AİCA vasküler loop sendromununa dikkat çekmeyi amaçladık. 

OLGU: 37 yaş, erkek hasta; baş dönmesi, sağ kulakta çınlama, sağ kulakta işitme azlığı ve bulantı şikayetleri ile 
başvurdu. Hastanın şikayetleri ataklar halinde olup 5-6 yıldır devam etmekteymiş. Özgeçmişinde anksiyete 
bozukluğu dışında hastalık tanımlamadı. Sağ kulakta sensorinöral tipte işitme kaybı dışında nörolojik muayenesi 
normal olarak değerlendirildi. Hemogram, biyokimya, vitamin ve hormon değerleri normaldi. Hasta kulak burun 
boğaz kliniği tarafından da değerlendirildi, odiyometri testinde sağ kulakta sensorinöral tip işitme kaybı saptandı. 
Hastanın çekilen internal akustik kanal manyetik rezonans görüntüleme(MRG)’sinde Sağda internal akustik kanal 
komşuluğunda şüpheli loop yapmış AİCA saptandı. İAC’nın %50 sinden azına kadar uzanım göstermekte olup 
CHAVDA sınıflamasına göre tip 2 olarak sınıflandırıldı. Beyin cerrahisi tarafından da değerlendirilen hastanın 
öncelikle ilaçlarla medikal takibinin yapılması planlandı. Hastaya karbamazepin tedavisi başlandı ve hasta 
takiplerinde şikayetlerinde yarı-yarıya bir azalma olduğunu ifade etti.  

SONUÇ: Yapılan çalışmalarda AİCA loop sendromu insidental olarak da saptanmaktadır.(3) Tedavide medikal 
olarak trigeminal nevraljide de kullanılan sodyum kanal blokajı yapan karbamazepin, okskarbamazepin 
denenmiştir.(1) Mikrovasküler cerrahi tedaviden de fayda gören hastalar literatürde bildirilmiştir. Özellikle tek 
taraflı işitme kaybı, ataklar halinde baş dönmesi ve pulsatil kulak çınlaması olan hastalarda akılda tutulması 
gereken bir tanıdır. 
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İskemik Stroke Sonrası Kaybolan Esansiyel Tremor 

1Hasan Armağan Uysal, 1Halil Güllüoğlu, 1Nurşen Borand, 1Özge Yılmaz Küspeci 

 
1İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı 

ÖZET: Dünyada en sık görülen hareket bozukluğu olan Esansiyel Tremor (ET), asimetrik, postural ve/veya kinetik 
bir tremor olarak başlayan, zamanla karşı tarafa yayılabilen, aksiyonla artıp istirahat ile kaybolan, frekansı 
genelde 8-12 Hz aralığında değişen, baş, vokal kordlar, gövde, bacaklar ve yüzde görülebilen tremordur. Çok sık 
görülen bir hastalık olmasına rağmen hastalığın patogenezi ve etkili tedavi seçenekleri ile ilgili bilgilerimizde 
eksiklikler vardır. Vakaların yaklaşık %50’si Parkinson hastalığı gibi yanlış teşhis almakta ve yanlış tedavi 
edilmektedir. Primer sensoriomotor alanlar ile serebellum arasındaki bağlantıyı izole olarak etkileyen lezyonlar, 
lezyon lokalizasyonuna göre ipsilateral ya da kontralateral tremorun düzelmesine neden olmaktadır. Bu yazıda üç 
gündür sol tarafında kuvvet kaybı ve konuşma güçlüğü şikayeti ile polikliniğimize başvuran 82 yaşında kadın 
hastanın, bilateral esansiyel tremoru, serebrovasküler enfarkt sebebi ile unilateral hale gelmiş ve bu sebeple 
ilginç bulunarak sunulmaya değer görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Esansiyel tremor, serebrovasküler enfarkt, bazal ganglia 
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COVID-19 ; Jeneralize Kortikal Aksiyon Miyoklonusu ve Eş Zamanlı Başlayan Akut 
Psikotik Tablo 

1Asuman Ali, 2Adem Samet Erbir, 3Ramazan Köksal, 4Yasemin Ali, 5Ramazan Yalçın 

 
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ,Nöroloji Kliniği 
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği 
3Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Psikiyatri Kliniği 
4Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi 
5BURTOM Radyolojik Tanı Merkezi 

GİRİŞ; “Coronavirus” hastalığı 2019 (COVID-19) son derece bulaşıcıdır, patojenik özellik taşımaktadır ve hızla 
yayılarak küresel pandemiye yol açmaktadır. Miyoklonus ise ani, kısa süreli şok benzeri sarsıntılarla ortaya çıkan 
bir hareket bozukluğudur. Ayrıca klinik anatomik sınıflamaya göre kortikal, subkortikal, spinal veya periferal olarak 
da ayrılabilir. Kortikal miyoklonus’un “COVID-19” ile ortaya çıkmış olması nöroenfeksiyöz sebepleri 
düşündürmektedir. Ayrıca klinik seyir içerisinde eş zamanlı başlayan psikotik tablo beklenen bir durum değildir. 
Akut psikotik tablo, hastanın ve hastalığın yönetimini doğrudan etkileyebildiği için ayrıca önem arzetmektedir. 
Miyoklonusun anatomik sınıflaması ve tanısında önemli bir yardımcı tanı yöntemi de elektrofizyolojik testlerdir. Bu 
test aynı zamanda tedaviyi yönetme ile ilgili karar vermeye de yardımcı olur. 

AMAÇ; “COVID-19” ile başlayan şiddetli jeneralize kortikal aksiyon myoklonusu olgusunu ve eş zamanlı ortaya 
çıkan akut psikotik tabloyu klinik, elektrofizyolojik özellikler ve tedavi bakımından literatür ışığında gözden 
geçirmeyi amaçladık. 

YÖNTEM; Biz, “COVID-19” tanısını takiben ikinci haftada “Jeneralize Aksiyon Miyoklonusu” gelişen ve Acil 
Servise getirilen 44 yaşında bir erkek hastayı değerlendirdik. Özgeçmişinde ve soy geçmişinde bir özellik yoktu. 
Aksiyon miyoklonusu, hem uykuda hem de uyanıkken gözleniyor ve harekete başlarken artıyor ve konuşmasını, 
beslenmesini, oturmasını ve ayakta durmasını imkansız kılıyordu. Yavaş yavaş başlamış ve çok şiddetlenmişti. 
Bir kez de kısa süreli şuur kaybı gelişmiş ve saniyeler içerisinde şuuru açılmıştı. Acil Sevise 112 ile getirildi. 
Nöroradyolojik incelemeleri normaldi. İki kez yapılan PCR testi “Covid” (+) di. Toraks BT’i, “Covid” 19 pnömoni ile 
uyumluydu. “Covid” Paneli’ çalışıldı. Uyanık elektroensefalogramında (EEG) epileptiform aktivite gözlenmedi. 
İğne EMG ile aksiyon miyoklonusu kayıt altına alındı. Medyan ve fasial SEP çalışıldı. “Covid” servisine yatışı 
yapıldı. Üç bin miligram (3x 1000 mg) dozunda intravenöz Levetirasetam tedavisi başlandı. Psikiyatrik durum 
değerlendirmesinde affekti irritabl, eleve, konuşması basınçlı, hızı ve miktarı artmıştı. Düşünce çağrışımlarında 
gevşeme mevcuttu. Algıda liliputyan ve bizar somatik hezeyanları vardı. Psikomotor ajitasyonu ve uykusunda 
belirgin bozulma ve azalma mevcuttu. Psikiyatrik tablosuna dair içgörüsü yoktu, muhakeme becerisi bozulmuştu. 
Hasta “COVID-19” enfeksiyonuna bağlı duygudurum bozukluğu (psikotiközellik gösteren mani) olarak 
değerlendirildi ve Risperidon tb. 2x0,5 mg başlandı.  

SONUÇ; Nöroradyolojik tetkik sonuçları ile organik başka sebepler ortaya konmamış olsa da kliniği, 
nöropsikiyatrik özellikleri, devam eden (COVID-19) enfeksiyonu ile doğrudan ilişkili bulunmuştur. Yorum; “COVID-
19” halen çok iyi anlaşılamamış kompleks nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar için geniş bir tanılama başlığı olmayı 
sürdürüyor. 
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Kontrolsüz Hipertansiyon ve Üremiye Sekonder Gelişen Pres Olgusu: Olgu 
Sunumu 

1Hande Peran, 1Ercan Şen, 2Şennur Köse, 1Ufuk Emre 

 
1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 
2İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 

GİRİŞ: Posterior reversibl ensefalopati sendromu(PRES), korteksin parietal-oksipital bölgelerinde ve subkortikal 
beyaz cevherde simetrik ödematöz değişikliklerin görüldüğü klinik-radyolojik bir sendrom olarak tanımlanmıştır. 
Sıklıkla baş ağrısı, görme bozuklukları, parezi, bilinç değişikliği ve nöbet gibi farklı nörolojik semptomlarla 
karakterizedir. PRES tipik olarak kontrolsüz hipertansiyon, immünosupresif ilaçlar, eklampsi/preeklamsi, üremi, 
lupus veya sepsis gibi çeşitli süreçlere ikincil olarak gelişmektedir. Bu yazıda baş ağrısı, görme ve konuşma 
bozukluğu ile başvuran, klinik ve görüntüleme bulguları ile PRES tablosu düşünülen olgumuzu sunmayı ve ilişkili 
ayırıcı tanıları gözden geçirmeyi amaçladık. 

OLGU: 55 yaşında erkek hasta, 15 gündür devam eden baş ağrısı, bulanık ve çift görme ile aralıklı ortaya çıkan 
konuşma bozukluğu şikayeti acil servise başvuruyor. Özgeçmişinde bilinen bir hastalığı ve düzenli ilaç kullanım 
öyküsü olmayan hastanın kan tetkiklerinde üre:212, kreatinin: 9,6, GFR:6 saptanıyor. Nörolojik muayenesinde sol 
gözde dışa bakış kısıtlılığı, dizartrik konuşma saptanan hastanın kranial görüntülemelerinde, diffüzyon MR’ında 
kortikal alanlarda yer yer ADC karşılığı olan diffüzyon kısıtlılıkları, beyin sapı ve serebellumda FLAIR kesitlerde 
hiperintens alanlar gözlendi. Göz muayenesinde bilateral optik sınırları silik saptanan hasta PRES ön tanısıyla 
interne edildi. Tansiyon yüksekliği ve akut böbrek yetmezliği nedeniyle Nefrolojiye danışıldı. Nefroloji tarafından 
kronik böbrek yetmezliği(KBY) zemininde akut böbrek yetmezliği düşünülerek acil diyaliz endikasyonu konuldu. 
Hemodiyaliz ve antihipertansif tedavilerinin 2. Gününde sol göz dışa bakış kısıtlılığı ve konuşma bozukluğu 
geriledi. Baş ağrısının tamamen geçtiğini belirten hasta, kontrol çekilen DWI MR’ında beyin sapı ve serebellumda 
görülen hiperintens lezyonların belirgin olarak azaldığı görüldü. Hasta renal biyopsi yapılmak üzere Nefroloji 
kliniğine devredildi. 

SONUÇ: Bozulmuş nörovasküler otoregülasyonun, endotel disfonksiyonuna ve vazojenik beyin ödemine yol 
açması sonucu gelişen PRES tablosunun ayırıcı tanısında, santral pontin miyelinozis, gliom, ensefalit ve akut 
dissemine ensefalomiyelit (ADEM) gibi birçok farklı hastalık bulunmaktadır. Olgumuzda da olduğu gibi, kontrolsüz 
hipertansiyon ve KBY ile birlikte akut-subakut başlangıçlı semptomlar ve vazojenik ödem ile uyumlu görüntülerde 
ayırıcı tanıda akla getirilmeli, irreversible hasar gelişmeden tedavi başlanmalıdır. 
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Gençlerde İskemik İnme Etyolojisinde Patent Foramen Ovale 

1Furkan Sarıdaş 

 
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği 

GİRİŞ: İskemik inmelerin yaklaşık %10 ila %20'si 18 ila 50 yaş arası genç erişkinlerde görülür. Tüm iskemik 
inmelerin %40'dan fazlasının nedeni saptanamamaktadır. Önemli bir risk faktörü veya açık bir neden olmaksızın 
ortaya çıkan embolik serebrovasküler olaylar için kriptojenik inme ifadesi kullanılır. Son zamanlarda kriptojenik 
inme vakalarının %40-50 kadarının patent foramen ovale(PFO) ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 3 olgu 
üzerinden PFO'nun kriptojenik genç inmelerdeki önemine dikkat çekilmek istenilmiştir. 

TARTIŞMA: Foramen ovale doğum öncesi interatrial septumda yer alan bir açıklıktır. Popülasyonun %25’inde de 
fonksiyonel olarak açık kalmaktadır(2) PFO’ya bağlı parodoksal emboli, lokal trombüs embolizasyonu, 
paroksismal aritmilerin veya hiperkoagülabilitenin predispozan olduğu inme görülebilmektedir. Özellikle kriptojenik 
genç inmeli hastalarda başlangıçta valsalva veya sağ kalp basıncı yüksekliği bulunması etiyolojide PFO’yu 
düşündürebilir. Kriptojenik iskemik inme gerçiren PFO’lu hastalarda tedavi seçenekleri; medikal tedavi ile takip, 
endovasküler veya cerrahi kapamadır. Bazı çalışmalarda medikal tedavi ile karşılaştırıldığında kapamanın 
üstünlüğü gösterilmemiş olsa da(3) paradoksal emboli riskini gösteren RoPE skoru 6 ve üzeri veya en azından 
orta derecede sağdan sola şant veya atriyal septal anevrizma olan hastalarda rekürren iskemik inme ve GİA 
önlenmesi için PFO kapatılması önerilmektedir(1). 
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