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•  yaşı da erkek hasta 

 

 

• Şikayet:  Sol eli de uyuş a ve karı ala a hissi ve sol eli i 
kullanamama 



Hikayesi: 

 

• Polikli iğe aşvuruda   gü  ö e sa ah uya dığı da sol 
eli de uyuşukluk ve karı ala a hisset iş, isi leri 
tut akta zorla ıyor, par akları ı rahat hareket ettire iyor ve 
eli i kaldıra ıyor uş. 

• Bu şikayet ile dış erkez ortopediye aşvur uş, direk grafi, 

kraniya ve servikal MR ile değerle dirilerek herha gi ir 
patoloji ol adığı söyle iş. 
 



Özgeç iş 

• Prenatal: A e i  . ge eliği. Ge eliği oyu a düze li doktor 
ko trolü var. Takipleri de ir patoloji sapta a ış. Ge elik 
sırası da sigara, alkol, adde kulla ı ı, radyasyo  maruziyeti, 
idrar yolu e feksiyo u, dökü tülü veya ateşli hastalık geçir e 
öyküsü yok.  

 

• Natal:  haftalık, NSVY ile, gr olarak doğ uş.  
 

• Postnatal: Doğar doğ az ağla ış. İkter, siyanoz, hipoglisemi 
öyküsü yok. Küvöz ihtiya ı ol a ış. 
 



Özgeç iş: 
• Besle e:  yıl süre ile a e sütü al ış.  
     . ayda ek gıdalara geçil iş. D vit ve Fe kulla ış. 
• Büyüme-geliş e: Yaşı ile uyu lu. 
• Aşılar: Aşıları ta  

Soygeç iş: 

• A e:  yaşı da, SS. 
• Ba a:  yaşı da, SS. 
• A e ve a a arası da . dere e akra alık ev ut 

• . ço uk: Hasta ız 

• . ço uk:  yaş, K, Hipotiroidi 



Fizik Muayene: 

Vital bulgular: 

• Ateş: . °C 

• Tansiyon: 110/65 mm Hg 

• Na ız: /dak 

• DSS: 20/dak 

 

Antropometrik ölçümler: 

• Boy: 140cm ( 25-50p.)     

• Ağırlık: ,  kg  p.       
 



Fizik Muayene: 

 Genel durum: İyi-aktif. 

 Cilt: Turgor, tonus doğal.İkter, siyanoz, peteşi, purpura, ödem yok. 

 Baş boyun:  Saçlı deri doğal. Kafa yapısı si etrik. Boyu da kitle ve  
LAP yok. 

 Gözler: Konjonktivalar ve skleralar doğal.  
 Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Buru  tıka ıklığı, 

akı tısı yok.  Orofarenks ve tonsiller doğal 
 Kardiyovasküler: S  S  doğal, S  yok, üfürü  yok, KTA .i terkostal 

aralıkta 

 Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solu u a eşit katılıyor. 
Solunum sesleri doğal,ral yok, ronküs, ekspiryum uzu luğu yok.   

 Gastrointestinal sistem: Batı  or al bombelikte.Barsak sesleri 
normoaktif. Defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali 
yok. Traube ala ı açık. 

 Genitoüriner sistem: Haricen erkek. 



Fizik Muayene: 

Nörolojik muayene:  

• Bili i açık 

• Direkt-indirekt IR(+). Konverjans kusuru yok. Göz hareketleri 
her yöne serbest. 

• Kranyal sinir muayenesi intakt, nistagmus yok, 

• Klonus yok, plantar ya ıtı bilateral fleksör, 

• Alt ekstremite ve sağ el kas tonusu doğal,  
• DTR leri normoaktif, 

• Sol elde düşük el görü ü ü, sol eli i ekstanisyona, 
addüksiyona ve abduksiyona getiremiyordu.  

• Sol el par akları hafif fleksiyo daydı ve par akları ı 
ekstansiyona getir ekte zorla ıyordu.  

• Duyu kusuru sapta adı. 
 





Olağa  dışı Bulgular: 

 

 

•  gü  ö e uykuda  uya dığı da ye i gelişe  sol elde 
ekstansiyon, addüksiyon ve abduksiyon kısıtlılığı, el 
par akları da ekstansiyon kısıtlılığı. 
 

• Ö  ta ı? 

 

 



Değerle dir e; 

Hastada; 

• Trav a öyküsü, herha gi ir ilaç kulla ı ı veya toksik madde 

maruziyeti yoktu 

• Kollajen doku hastalığı veya otoimmün hastalık öyküsü yoktu 

• Herediter primer nöropatiler göz ö ü e alı arak; 
 

 Basıya duyarlı herediter nöropati ö  ta ısı ile 

(Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsy) 

• EMG,  

• PMP 22 gen analizi istendi. 

• Hasta fizik tedaviye yönlendirildi. 

 



 

• EMG: Solda otor lifleri tuta , hafif akso  kay ı ı  olduğu 
radiyal nöropati ile uyumlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PMP 22 geninde delesyon sapta dı. 
 

 



Herediter Nöropatiler 

1. Herediter ası a duyarlı nöropati 

2. Herediter motor ve duyusal nöropatiler 

3. Herediter brakial pleksopati 

4. Herediter duyu ve otonom nöropatiler 

 



Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsy 

(HNPP) 



HNPP 

• HNPP  ası so rası gelişe  ve tekrarlar ile seyrede  
demiyelinizan bir nöropatidir. 

• Sıklıkla trav a so rası veya ölgesel sıkış a so rası da o 
ölge i  izole si ir fel i gelişir. 

• Etkilenim günler veya aylar sürebilir. 

• E  sık olarak median si ir so rası da sırası ile radiyal, ulnar ve 

peroneal sinir etikelinimi görülür. 

• Elektrofizyolojik çalış alarda otor ileti hızı yavaşlar ve 
nadiren duyusal nöropati de eşlik ede ilir. 

  

 



HNPP Ta ı; 
• Klinik bulgular 

• EMG de Motor ileti hızı da yavaşla a 

• Sinir biyopsisinde fokal miyelin kalı laş ası ve diğer 
bölgelerde incelme nedeni ile sosis veya tomaküloz olarak 

adla dırıla  görü ü  

 

 

 

 

 

 

• Genetik olarak PMP 22 gen delesyonunun gösterilmesi 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Radial si iri  asıya uğra ası ve hasarla ası ile ekstansör ve supinatör 

kas gru u da fo ksiyo  ozukluğu, si iri  duyu dalları  inerve ettiği 
ölgede uyuşukluk ve parestezi gelişir. 

• Kli ik se pto lar ge elde ağrı, kas güçsüzlüğü ve elde eksitansiyon, 

supinasyon ve parmaklarda ekstansiyon ozukluğudur. 









Herediter Primer Motor ve Duyusal 

Nöropatiler-Charcot-Marie-Tooth (CMT) 

 

• Miyelin gen defekti so rası miyelin yapısı da ve 
fonksiyonunda bozulma. 

• CMT- ….-  ye kadar alt sı ıfları ev ut 

• E  sık rastla a ı CMT-1  

    CMT-1A: PMP 22 gen duplikasyonu 

    CMT-1B: MPZ gen mutasyonu 

    CMT-1C: LITAF gen mutasyonu 



CMT-1 

• Distal kas gü ü de azal a u a ağlı yürü e defermiteleri sık 
ayak urkul aları 

• Kas atrofisine iki il leylek a ağı görü tüsü 

• İlerleye  dö e de el ve ayakları  intrinsik kasları da atrofi  

• Pes cavus ayak deformiteleri ve çekiç parmak 

• Duyu kay ı kade eli olarak ilerler aşlı a propriosepsiyon ve 

vibrasyon duyusu bozulur. 

• Kifos, skolyoz ve uyku apnesi gelişe ilir 

• EMG de he  otor, he  de duyu si ir ileti hızları da iddi 
ora da yavaşla a vardır. 
 



CMT-1 
• Periferik sinir hipertrofisi gelişir ve si irler palpe edilebilecek 

hale gelir 

• Sinir biyopsisinde tekrarlayan demiyelinizasyon ve 

remiyelinizasyon sonucunda fazla kollajen ve fibroblast 

iriki i ede i ile onion 

•  bulb  görü ü ü oluşur. 



• CMT-2: Daha heterojendir, sinirlerde hipertrofi yok, duyusal 

soru lar ö  pla dadır. Si ir ileti hızları hafif dere ede 
bozuktur. CMT-2C de vokal kord paralizisi eşlik eder. 

• CMT-3: 

    Dejerine Sottas hastalığı: bebeklik döneminde belirgin hipotoni 

ve otor gelişi de ge ik e. Ö e proksimal ardı da  distal kas 

zayıflığı gelişir. 
    Konjenital Hipomiyelinizan Nöropati: doğu da elirgi  
hipotoni ve kontraktürler eşlik eder.  
• CMT-6: Optik atrofi+motor ve duyusal nöropati 

• CMT-7: Retinitis pigmentoza+motor ve duyusal nöropati  



Herediter Duyu ve Otonom 

Nöropatiler (HSAN) 

• CMT lerden daha seyrek olarak görülür. 

• Büyük miyelinli liflerin ve miyelinsiz liflerin kaybedilmesi 
so rası da gelişir. 

• HSAN- ….-  ye kadar alt grupları ev uttur. 
• İlk ulgu alt ekstremitelerde gelişe  keski  ağrılar ve 

so rası da duyu kay ı şekli dedir. 
• Sı ak, soğuk ve ağrı hissi ozulur. 
• EMG de aksonal ve duyusal nöropati belirgin iken nadiren 

motor nöropati de izlenebilir. 

• Bula tı, kus a, taşikardi, si irlilik, GİS motilite ozukluğu ve 
hipohidroz gibi disotonomik krizler gelişe ilir. 
 



Herediter Brakial Pleksopati 

 

• SEPT-  ge i deki utasyo  so u u, tekrar ede , ağrılı brakial 

pleksus felcidir. 

• Bası a duyarlı değildir, ke diliği de  geliştiği düşü ül ekle 
irlikte aşırı egzersiz ve ge elikte sıklaştığı ildiril iştir. 

• Ö e ağrı ardı da  da o uz ve kol parezisi gelişir.  
• Ke diliği de  düzel eler görülür. 

 





 

 

     

                          Teşekkürler… 


