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•  yaşı da, erkek hasta 

• Şikayeti; 
 Bula ık gör e, gör ede azal a 

 Sağ gözde çift gör e 

 



• Ö esi de hiç ir şikayeti ol aya  hasta so  

    3-  gü dür ula ık gör e ve sağ gözde çift 
gör e şikayetleri üzeri e a ile aşvur uş. 
 

• A ilde göz hastalıkları ölü ü tarafı da  
yapıla  uaye ede akut patoloji görül e iş. 



 Prenatal: A e i  . ge eliği. Ge eliği oyu a düze li 
doktor ko trolü var. 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: Hasta ede ,NVYD ile,  haftalık term, 3100 gram 
olarak doğ uş. 
 

 Postnatal: Doğar doğ az ağla ış. Küvöz akı ı al a ış. 
İkter, siyanoz öyküsü yok. 
 
 

 

Özgeç iş 



Beslenme:   
18 ay a e sütü al ış, 8. ayda ek gıdaya geç iş. 

D vitamini ve Fe tedavisi i al ış. 
 

Büyüme-geliş e: Yaşıtlarıyla uyu lu.  
 

Aşılar: Sağlık o ağı aşıları ta . 
 

Geçirdiği hastalıklar: Geçirdiği a eliyat yok. 
 

Alerji: Özellik yok. 

 

Özgeç iş 



A e:  yaşı da, ev ha ı ı, sağlıklı. 
Ba a:  yaşı da, e ur, sağlıklı. 
A e ve a a arası da akra alık yok. 

 
 . ço uk:  yaşı da erkek, sağlıklı 
 . ço uk:  yaşı da erkek, hasta ız 
 . ço uk:  yaşı da erkek.sağlıklı 

 
Ailede sürekli hastalık öyküsü yok. 

Soygeç iş 



Ateş: . °C 

Tansiyon: 135/95 mm Hg 

Na ız: /dk 

Solunum: 22/dk 

 

Boy:172 cm (24 p) 

Ağırlık: .  kg  p   
 

  

 

 

Fizik Muayene 



• Genel durum: İyi  
 

• Cilt: Turgor, tonus doğal. Öde , ikter, siyanoz, peteşi, 
purpura, pigmentasyon ozukluğu yok. 

  
• Baş boyu : Saç ve saçlı deri doğal.Kafa yapısı si etrik. 

Boyunda kitle ve  LAP yok. 
 

• Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. 
Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz küreleri  her 
yö e hareketi doğal.    
 

• Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Buru  
tıka ıklığı, akı tısı yok.  Orofarenks ve tonsiller doğal 

   
 

Fizik muayene 



• Kardiyovasküler: S , S  doğal. S  yok. Üfürü  yok. AFN her iki alt 
ekstremitede alı ıyor. Kalp tepe atı ı . interkostal aralıkta. 
 

• Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solu u a eşit     katılıyor. Toraks 
deformitesi yok. Retraksiyon yok.Dinlemekle ral, ronküs, ekspiryum 
uzu luğu yok   

. 
 
• Gastrointestinal sistem:Batı  or al o elikte. Barsak sesleri doğal. 

Palpasyonla defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali yok. 
Traube ala ı açık.  
 

• Genitoüriner sistem:Haricen erkek.Testisler bilateral skrotumda 
 

. 

 

Fizik muayene 



 Nörolojik muayene:  

 

Bili i açık, kooperasyonu ve oryantasyonu tam. 
Göz hareketleri her yöne tam, nistagmus yok. 
Derin tendon refleksleri normoaktif, klonus yok. 

 
 

Kas gücü muayenesi: 
 

 Üst ekstremite:5/5 
Alt ekstremite: 5/5 
.  
 

 

Fizik Muayene 



Laboratuvar 

• Hg:14.5 gr/dl 

• WBC:6300 ul 

• RBC:4.98 x106 ul 

• PLT:354x103 ul   

• Sedimentasyon:3 mm/h 

• CRP:16 mg/dl 

• ANA:Negatif 

 

• BUN:18,0 mg/dl 

• Kreatin:0,85 mg/dl 

• Na:135  

• K:4,1 meq/L 

• TSH:0,83 mIU/l 

• Serbest T4:1,57 ng/dl 

• B12 vitamin düzeyi:340 
pg/ml 

• 1,25 dihidroksi Vit-D:66,3 
pg/dl 



• Hastaya lomber po ksiyo  yapıldı. 
 

  -BOS biyokimya incelemeleri  normal 
değerlerdeydi. 
  -Mikroskobide hücre görülmedi. 

 

• İ.Ü. İsta ul Tıp Fakültesi’ e oligoklonal band 
çalışıl ası içi  BOS ör eği gö derildi. 
 



 

 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ne BOS’da 
oligoklonal band çalışılması için numune 
gönderildi. 

 

VEP incelemesi: 

  (Ön görsel ileti yollarında ileti gecikmesi) 
 

 

 

Klinik İzlem 



Görüntüleme 

     Kranial MR; 

• C3 düzeyinde, C5-6 düzeyinde, T9-10 
düzeyinde spinal kordda demiyelinizan plak 
sapta dı. 

Sol optik sinirde optik nörit lehine T2 sinyal 
artışı ve hafif ko trast tutulu u. 

Sağ anterior korona radiatada milimetrik aktif 
plak lehine kontrast tutulumu. 

Sol korono radiatada T1 hipointens plak 

 



 





• C3 düzeyinde, C5-6 düzeyinde, T9-10 
düzeyinde spinal kordda demiyelinizan plak 
sapta dı. 

 

Spinal MR 



 



- Bula ık gör e, gör ede azal a 

- Sağ gözde çift gör e 

- Kranial MRG’de sol optik sinirde optik nörit lehine T2 
si yal artışı ve hafif ko trast tutulu u 

- Spinal MRG’de C3 düzeyinde, C5-6 düzeyinde, T9-10 
düzeyinde spinal kordda demiyelinizan plak sapta dı. 

- Patolojik VEP incelemesi 

Patolojik bulgular 



                       

                  

                    Ö  ta ı? 



Vaskülit – kolajen doku hastalıkları (Behçet, SLE, 
Sjögren vs.) 

Enfeksiyon hastalıklar (HIV, nörosifiliz, Lyme vs.) 

Granülamatöz hastalıklar (Sarkoidoz, Wegener vs.) 

Metabolik hastalıklar (ALD, Metakromatik 
lökodistrofi vs.) 

Nöromyelitis optika 

Klinik izole sendrom / Multipl skleroz 

 

 

Ayırıcı Tanı 



• Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin beyaz 
cevher ve subkortikal yapıları ı etkileye , 

 - erke  dö e de yorgu luk, de ge ozuklukları, kas 
güçsüzlüğü ve duysal ozukluklar gi i se pto lar; 
 - geç dönemde ise spastisite, mesane disfonksiyonu, 
depresyo , ağrı ve kog itif disfonksiyona  yol açan 
kronik, progresif, demyelinizan ir hastalıktır. 

Multipl Skleroz  



MS: 1/2500 
 
Pediatrik MS: 1.35-2.5/100.000 çocuk 
 
Pediatrik MS: Tüm MS olgularının % 5’i 
 
Bu olguların sadece % 1’ini 10 yaş altında 

tanı alan hastalar oluşturmakta. 
 

Kız/erkek: 2.8 



Patogenez: 

Genetik yatkınlık: 
 

MS tanısı  alan hastaların birinci derece 
akrabalarında MS görülme riski: % 5 

Monozigot ikizlerde bu oran: % 25 
İlişkili haplotipler: 
• HLA DRB1*1501,  
• HLA DQA1*0102, 
•  HLA DQB1*0602  
Özellikle HLA-DR15 haplotipi erken başlangıçlı 

MS olgularında sıklıkla gösterilmiş. 
 



Patogenez: 

• Otoimmünite:  

• Merkezi sinir sisteminde miyelin 
antijenlerine karşı gelişen normal olmayan  
immün yanıt. 
 



 Enfeksiyon ve diğer çevresel faktörler: 
o  HHV-6, EBV, oral kontraseptifler, aşılar, civalı diş 

dolguları, iklim, beslenme alışkanlıkları vs. 
 

oMS tanısı almış hastalarda EBV seropozitifliği % 
99-100 iken, sağlıklı kontrol grubunda bu oran % 
80-90 olarak bildirilmiş. 
 

oEBV’nin MS etyolojisindeki rolü; pediatrik yaş 
grubunda erişkin yaş grubuna göre daha 
yüksek olarak bulunmuş (%86-%64). 



• Erişkin yaş grubunda MS ile aşılama arasında 
doğrudan bir ilişki yok. 

 

• Geniş bir çocuk popülasyonunda yapılan 
kontrollü çalışmada; hepatit B aşılaması ile  
çocukluk çağındaki erken MS başlangıcı 
arasında bir bağlantı bulunamamış. 
 



• Mayıs ayında doğan kişilerin, ekim ayında 
doğanlara göre MS gelişimi açısından daha 
yüksek risk taşıdıkları bildirilmiş. 
 

• Başka bir çalışmada; serum 25-hidroksivitamin 
seviyesindeki her 10 ng/ml’lik artış ile, atak 
geçirme sıklığında % 34 oranında azalma 
olduğu gösterilmiş. 
 



• Tekrarlayan aş dö eleri ve de gesizlik atakları 
• Gör e kay ı veya ula ık gör e, optik nörit 
• Diplopi, peltek ko uş a 
• Vücudun ir yarısı da veya her iki a akta uyuş a 

veya güç kay ı  parestezi, dizestezi, hiperestezi ) 
• Yüzde şi şek çakar şekilde tekrarlaya  ağrılar 
• Boyu  hareketleri ile ortaya çıka , oyu da  vü uda 

doğru yayıla  geçi i elektrikle e hissi Lhermitte 
belirtisi) 

• İdrar tuta a a veya idrar yap ayı aşlata a a 
(Sfinkter kusuru) 
 

Klinik belirtiler 



MS Tipleri: 

 
Benign MS: 

Az atak; 20 yılda disabilite ya çok az 
gelişir ya da hiç gelişmez. 

Relapsing-Remitting 
MS: 

En sık görülen tip. 
Relapslar ve bunu takip eden tam 
remisyonun ardından görülen bazı 
rezidüel defisitler ile karakterizedir  

Primer-progresif MS: Aşamalı olarak ilerler. 
Hastalığın en ciddi formudur. 

Sekonder-Progresif MS: Relapsing-Remitting ikinci fazı, 
semptomlar progresif olarak artar. 

Progresif-Relapsing 
MS: 

İlerleyici seyirlerine ek olarak ara sıra 
ataklar geçirirler. 

Malign MS: Hızlı ilerler. 



McDonald MS ta ı kriterleri 
(2001/2005/2010) 

 
• Multipl skleroz ta ısı; za a da ve eka da 

dağılı  ile ko ur. 
  -Za a da dağılı  (Dissemination in Time) 

(DIT) :24 saat veya daha uzun süren ve en az bir 
ay ara ile ayrıl ış iki örolojik atak  
  -Uzay İçi de Dağılı  (Dissemination in 

Space) (DIS):E  az iki farklı MSS lokalizasyo u a 
ait objektif bulgu  

 



• DIS: Kli ik veya radyolojik olarak farklı iki 
bölgeye ait tutulumu ifade etmektedir. 

•  Radyolojik olarak  aşağıdaki dört yerleşi de  
e  az ikisi de tutulu  ol ası gerek ektedir.  

• a. Jukstakortikal  

• b. Perikallosal  

• c. İ frate torial  
• d. Medulla spinalis  

 



• DIT; klinik olarak farklı za a da iki atak 

               

• Radyolojik olarak ise tekrarlayan  MRG’lerde 
ye i lezyo  varlığı veya ay ı MRG’de en az bir 
adet kontrast tutulumu gösteren ve en az  bir 
adet kontrast tutulumu göstermeyen lezyon 
varlığı ol alıdır. 
 



KLİNİK: RADYOLOJİ: 

İki atak ve iki ayrı yerde 
klinik bulgu 

Radyolojik bulguya 
gerek yok 

İki atak ve bir tutulumu 
düşündüren klinik bulgu 

DIS pozitifliği 

1 atak ve 2 yerleşimde 
lezyon bulgusu 

DIT pozitifliği 

1 atak ve 1 yerleşimde 
lezyon bulgusu 

DIT ve DIS pozitifliği 



 

Miyelin hasarı nedeniyle oluşan ilk klinik 
epizottur ve en az 24 saat devam eder. 

 
Multipl sklerozu düşündüren tek bir atak 
oOptik sinir 
oMedulla spinalis 
oBeyin sapı 
 
Kriterleri yeterli ölçüde karşılamadıkları için, 

klinik izole sendromlu hastalara hemen MS 
tanısı konulamaz.  
 
 

Klinik İzole Sendrom 



• Akut atak tedavisi 

o 20-30 mg/kg/gün iv metilprednizolon (5 
gün) 

o 1 mg/kg/gün’den oral prednizolon ile 
idame (1 ay-? ) 

o Pulse steroid tedavisine cevap vermeyen 
akut ataklarda: 0.4 gram/kg/gün İVİG (5 
gün) 

 

Tedavi 



Pediatrik hastalarda relapsing-remitting 
MS’de immünmodülatör tedavi 
önerilmektedir. 

 
oGlatiramer asetat 
o İnterferon beta-1a (Avonex) 
o İnterferon beta-1a (Rebif) 
o İnterferon beta-1b (Betaseron) 
oNatalizumab 

Tedavi 



 İzlemde şikayeti kaybolan ve pulse steroid tedavisi 
tamamlanan hasta taburcu edildi. 

 Pulse steroid tedavisi sonrası 1 ay süreyle idame 
steroid tedavisine devam edildi. 

 
 İzlem Planı: 
 
oOlası akut gelişebilecek semptomlar hakkında 

hasta ve ailesi bilgilendirildi. 
oAltı aylık aralıklarla rutin muayene, VEP takibi ve 

kontrastlı kraniyo-spinal görüntüleme önerildi. 

Klinik İzlem 



                                 

  

                                       

                                                           

                                 Teşekkürler…  


