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Olgu 

•  yaş kız hasta 

 
Yakı a 

• Ba aklarda uyuş a, 
güçsüzlük, yürüyememe 



ÖYKÜ 

• Ö esi de sağlıklı kız hasta aşvurusu da  
yaklaşık  gü  ö e a akları ı  üzeri de, 
perva e karşısı da yaklaşık  saat uyuyakal ış.  
 

• Yakı ları tarafı da  uya dırıla  hasta ızı  
yürü esi de sıkı tı ol ada , ö e alko a so ra 
tuvalete gide il iş, fakat tuvalete oturdukta  
sonra a akları da güçsüzlük ve uyuş a ola  
hasta tuvaletten kalka a ış.  



• Yakı ları tarafı da  a akları ovulan hasta ı  
kısa süreli ayakları ı  üzerinde dura il iş 
fakat sonra tamamen yere yığıl ış. Gözlerde 
kararma ol a ış. O sırada kasıl a, nöbet hali 
tariflemiyor. Bilinç kay ı yok. Kollarda 
güçsüzlüğü yok.  
 

• Hasta ı  yakı  zamanda geçiril iş enfeksiyon 
öyküsü yok. Eşlik eden ateş, ishal, kusma yok.   



• G P A K  sağlıklı a ede  . gestasyonel haftada, 
3000gr NVY ile dünyaya gel iş. 

• Kuvöz öyküsü yok. 

• Sürekli kulla dığı ila ı ili e  ir hastalığı yok. 

•  yaşı da to sillekto i operasyo u geçir iş. 
• Geliş e asa akları ı za a ı da ta a la ış, 

öro otor geliş e geriliği yok. 

Özgeç iş 



• Anne : 34 yaş, sağ-sağlıklı 
• Baba : 35 yaş, sağ-sağlıklı 
 
• Anne baba arası da akra alık yok. 

 
• 1. çocuk hasta ız 

Soy geç iş 



Fizik Muayene 

• Ateş: 36,9°C 

• Na ız: 72/dk 

• Solunum sayısı: 20/dk 

• Oksijen saturasyonu: %99 

• Kan ası ı: /  mmHg (50-
90persantil) 

 
• Boy:157cm (73 persantil) 

• Kilo: 64kg (>97 persantil) 



• Genel Durum: İyi, bilinç açık, oryante, koopere 

• Cilt: Turgor tanosu doğal, mukozalar nemli, dehidratasyon 
bulgusu yok, döküntüsü yok. 

• Lenf düğü leri: Ele gelen lenf bezi yok.  

• Baş-Boyun: Orofarenks doğal, postnazal akı tı yok. 

• KVS: Kalp ritmik, S1(+) ,S2 (+), ek ses yok, üfürüm yok. 

• Solunum Sistemi: doğal, simetrik, ral-ronküs yok. 

• GİS: Batı  rahat; hassasiyet, defans, rebound yok.  
Hepatosplenomegali yok. 

• Genitoüriner Sistem: Görünüm doğal, haricen kız. 

Fizik Muayene 



• Nöromotor Sistem: 
• Bilinç açık,orya te ,koopere, Ko uş a ozukluğu yok. 

• Ense sertliği yok, Kernig(-), Burdzinski(-) 

• Bilateral ışık refleksi +/+ 

• Kraniyal sinir muayenesi doğal 
• Kas kuvveti: Bilateral alt ekstremitede 1/5, diğer kas grupları 5/5 

• Duyu muayenesi doğal 
• DTR’ler alt ekstremitelerde bilateral alı a ıyor. Üst 

ekstremitelerde DTR’ler alı ıyor. 
• Hasta yürüyemiyor. Otura ıyor. İdrar yapa ıyor. 
• Serebellar testlerde patoloji yok. 

Fizik Muayene 



PATOLOJİK BULGULAR 

• Her iki bacakta güçsüzlük 

• Akut aşlaya  yürüyememe 

• Alt ekstremitede bilateral motor kuvvet 
kay ı 1/5 

• DTR’ler bilateral alı a ıyor. 

• İdrar yapa a a 



ÖN TANINIZ NEDİR? 



ÖN TANILAR 

• Yer kaplayı ı lezyonlar(Apse, alig iteler…  

• Transvers Miyelit 

• Guillain Barre 



KLİNİK İZLEM 

• Hasta bu yakı alarla aşka ir sağlık erkezi de yoğu  akı  
şartları da takip edil iş.  

• Beyin BT incelemesinde lateral ve 3. ventrikül hafif dilate 
görünümde olduğu da  lomber ponksiyon yapıla a ış,  
Guillain Barre ön ta ısı ile takip edilip 0,4gr/kg’da  2 gün IVIG 
tedavisi al ış.  
 

•  Kraniyal MR ve Spinal MR’ı normal olarak sapta ış. 
 

• Hasta ı  izleminde idrar çıkışı ı  ol a ası nedeniyle çekilen 
USG’de glob sapta ış ve hasta sondayla izle iş.  
 

• Klinik durumunda iyileş e ol a ası nedeniyle tarafı ıza 
yönlendirildi. 

 



KLİNİK İZLEM 

• Servise yatışı yapıla  hastada ; spinal MR’ı ı  tekrarla ası, 
LP yapıl ası, EMG, göz uaye esi pla la dı.  

• Servis izleminde idrar çıkışı olmayan hasta idrar  so dası ile 

izle e alı dı.  
• Seru  ör eği de  Anti NMO ve Anti MOG a tikorları  

gönderildi. 

• BOS ör eği de  oligoklonal band gönderildi. 

• İdrar çıkışı ol adığı da  a a ta ı olarak Guillain Barre’de  

uzaklaşılsa dışla a adığı içi  İVİG tedavisine devam edildi. 

Toplamda 5 gün (totalde 2 gr) İVİG aldı.  
 



Laboratuar  



Laboratuar  

•Eş za a lı akıla  KŞ:  

•BOS kültüründe üreme ol adı. 
•Direkt akıda hü re görül edi. 
•Hücre sayı ı: 4 eritrosit. 









Laboratuar  

EMG: 

• Sinir ileti çalış aları da a la lı patolojik 
bulgu  sapta adı. 

• Üst ve alt ekstremitede duysal ve motor 
ya ıtlar normal sı ırlarda elde edildİ. 



• Göz hastalıkları değerle dir esi; 
• Bilateral fundus muayenesi doğal, 
• Çekilen ko trastlı orbita MR ile  

değerle diril esi sonucu optik nörit  
düşü ül edi. 



KLİNİK İZLEM 

• Akut aşla gıçlı yürüme güçlüğü gelişe  hastaya,  
ayırı ı ta ılar dışla dıkta  sonra klinik ve laboratuvar  

ulguları göz önüne alı arak transvers miyelit ta ısı  
ile 30 mg/kg/günden Metilprednizolon tedavisi 5  
gün olacak şekilde aşla dı. 

• Ardı da  2mg/kg/gün oral prednol tedavisine 
geçilmesi pla la dı. 



TRANSVERS MİYELİT 

• Akut transvers myelit, a i aşla gıçlı güç kay ı, 
duyusal değişiklikler, ağırsak veya esa e 
disfonksiyonu ile seyreden nadir bir edinsel nöro-
immün hastalıktır.  
 

• Genellikle postinfeksiyöz bir komplikasyon olarak 
ortaya çıkar, a ak ay ı za a da akut dissemine 
ensefalomiyelit, multipl skleroz ve nöromiyelitis 
optika gibi nöro-inflamatuar hastalıkları  süre i de de 
görülebilir. 



TRANSVERS MİYELİT 

• E  sık torakal segmentler tutulur. 

 

• Hastalık yaş akı ı da  bimodal dağılı  gösterir; 10-
19 ve  30-39 yaşlar arası da görülme sıklığı yüksektir. 

 

• Vakaları  % ’si  yaş altı da 

 

• İ sida s: 1- / . . /yıl 



TRANSVERS MİYELİT 

• Olguları  çoğu da hastalık nedeni idiyopatiktir. 

 

• İdiyopatik transvers miyelit genellikle otoimmün bir 
süre i  so u u olarak ortaya çıka  postinfeksiyöz 
komplikasyondur. 

 

• İdiyopatik transvers miyelit olguları ı  %30- ’ı da  
solunum, gastrointestinal veya sistemik bir öncül  
enfeksiyon mevcuttur. 

 



PATOGENEZ 

• Patogenezi tam bilinmemekle birlikte, T hücre ara ılı  
otoi ü ite i  soru lu olduğu u düşü düre   ka ıtlar 

mevcut. 

 

• Myelin Basic Protein (MBP), Myelin Oligodendrocyte  

Glycoprotein (MOG), Myelin-associated Glycoprotein  (MAG), 

Proteolipid Protein (PLP) aşta olmak üzere  SSS' nin birçok 

yapı taşı bu immun atağı  hedefidir. 

 

• Yapıla  çalış alar so u u; MS, akuaporin-4-seronegatif  
nöromyelit optikalı veya transvers myelitli pediyatrik  hastalarda 
MOG a tikorları ı  yüksek titrede varlığı  ortaya ko uştur. 



ETİYOLOJİ – Eşlik ede  duru lar  

• Transvers miyelit multiple skleroz hastalığı spektru u da 
ortaya çıka ilir, hatta azı vakalarda aşla gıç  
demiyelinizan olay olarak görülebilir. 

• Nöromiyelitis Optika 

• Akut dissemine ensefalomyelit  

• Enfeksiyonlar (herpes virüs, HIV, HTLV-1, Zika virus, Lyme, 
mikoplazma, sifiliz) 

• Nörosarkoidoz 

• Paraneoplastik lezyonlar 

• Ankilozan spodilit, antifosfolipid antikor sendromu, behçet 
hastalığı, romatoid artrit, SLE, skleroderma gi i hastalıklara 
eşlik ede ilir. 
 



KLİNİK 

• TM' i  aşla gı ı, otor, duyusal ve / veya otonomik 
disfonksiyonla uyumlu nörolojik belirti ve 
se pto ları  akut veya subakut gelişi i ile 
karakterizedir. 

 

• Motor se pto lar arası da, üst ekstremiteyi de 
içere , hızlı ilerleye  paraparezi, aşla gıçta flask 
haldedir , ardı da  spastisite görülür. 

 

• Üriner retansiyon transvers miyelitin ilk belirtisi olabilir 
ve her zaman bir miyelopatinin olasılığı ı 
düşü dür elidir.  



KİMLERE SPİNAL MR İNCELEMESİ 
YAPILMALI? 

• Asimetrik kas gücü, duyu, refleks veya tonus  
muayenesi olan hastalar 

• Seviye veren duyu kay ı olan hastalar 

• Sfinkter disfonksiyonu olan hastalar (>24 saat) 



Yaklaşı  

• Miyelopatiden şüphele ildiği de, spi al 
görüntüleme, bir kompresif etiyolojiyi (hematom, 
tümor, intervertebral disk  dışla ak içi  
uygula alıdır. 
 

• Kompresif miyelopatinin dışla ası duru u da, 
miyelopatinin enflamatuvar olup ol adığı a karar 
vermelidir.  

 

• Enflamasyon için en uygun belirteçler, beyin-
o urilik sıvısı i ele esi  veya spi al MRI'dır. 



LABORATUVAR 

• Hastaları  % ’si de BOS’ta lenfosit artışı,  IgG indeksi 
ve proteinde artış vardır. 

 

• Akut myelitli hastalarda serumda mikoplazma  ve 
borrelia serolojisi, BOS’ta viral PCR (HSV1,  VZV, CMV, 
EBV, enterovirus) yapıla ilir. 

 

• MR’da tutulan segment ödemlidir, kontrast  tutulabilir 
ve T2 serilerde hiperintens görünür.  Genellikle 
tutulan segment 2 vertebra  boyundan uzunudur. 



AKUT TRANSVERS MİYELİT TANIYI  
DESTEKLEYİCİ BULGULAR 

• Medulla spinalis kökenli duysal, motor ve otonomik fonksiyon 
ozukluğu. 

• Bilateral belirti ve bulgular.(Simetrik ol ası koşul değil.  

• Seviye veren duyu kay ı. 
• Nörogörüntüleme ile ekstraaksiyal kompresif nedenlerin 

dışla ası. Spi al MR veya myelografi ile) 

• Beyin o urilik sıvısı da BOS  da pleositoz, veya yüksek IgG  indeksi 
veya kontrast madde tutulumu ile medulla spinaliste  inflamasyonun 
gösterilmesi. 

• Se pto ları  aşla gı ı da  itibaren 4 saat ile 21 gün içinde  ilerleme 
ol ası. 

TM'ye benzeyen bir klinik paterni olan bireylerin önemli bir yüzdesi, 

enflamatuar özellikleri karşıla a aktadır; bu ede le, inflamatuar 

belirteçleri  yokluğu TM'yi dışla az 



MR’da art ış T2 si yal artışı 



AYIRICI TANI 

• İdiyopatik transvers miyelit ayırı ı ta ısı da ası etkisi 
yaratan veya enflamatuar olmayan miyelopatiler 
düşü ül elidir.   
 

• Ay ı za a da sekonder transvers myelit hastalık 
ilişkili   se epleri ve myelopati yapmayan fakat 
transvers myeliti taklit edebilen durumlar da göz 
ö ü de ulu durul alıdır. guillain-barre, vb) 

 

• Demiyelinizan karakterdeki diğer transvers 
miyelopatiler  (MS, NMO, anti-MOG) idiyopatik 
transvers iyelit’de   ayırt edilmelidir. 

 



AYIRICI TANI 

TM'yi taklit eden enflamatuar olmayan durumlar; 

 

• Vasküler miyelopatiler (A-V fistül, anterior spinal arter  
enfarktüsü) 

• Neoplazilere ağlı iyelopatiler (intramedüller primer  
spinal kord tümörleri,menenjioma, lenfoma,) 

• Radyasyon miyelopatisi 

• Metabolik miyelopatiler (B12, akır, E vitamini eksikliği  

 

 



TEDAVİ 

• Intravenöz metilprednizolon (10-30 mg/kg/gün, en  
fazla 1g/gün) verildikten sonra, oral yoldan 14 günde  
azaltılarak so la dırılır. 

• Özellikle se pto ları  aşla gıç döneminde yapıla   
plazma değişi i i  de yararlı olduğu bildirilmektedir. 

• Fizik tedaviye erken dönemde aşla alı, yatak  
akı ı yapıl alı, aralıklı idrar so dası kulla ıl alı ve  

idrar yolu i feksiyo ları önlenmelidir. 



Prognoz 

• İdiyopatik TM'li hastaları  çoğu da, ge ellikle ir ila üç 
ay içi de aşlaya  ve egzersiz ve reha ilitasyo  
tedavisi ile deva  ede  e  azı da  kıs i iyileş e 
vardır .  
 

• İyileş e yıllar oyu a süre ilir.   
 

• Bir dere eye kadar kalı ı sakatlık yaygı dır, yaklaşık 
yüzde 'ı da görülür . 
 



GBS/Transvers Miyelit  

• Lezyo u  bulu duğu bölgeye göre 
kli ik değişir, torasik bölgedeyse alt 
ekstremite; servikal bölgedeyse alt 
ve üst ekstremite etkilenir.  

• Üriner ve bağırsak hareket 
bozuklukları daha sık görülür 

• Seviye veren duyu kaybı mevcut 

• BOS’ta IgG i deksi art ış, lökosit 
sayısı art ış olabilir. 

• Spinal MR’da lezyon görülür. 

 

 

• Üst ve alt ekstremite bulguları 
beraber, alt ekstremite bulguları 
daha ciddi 

• Kardiyovasküler instabilite daha sık 

•  Seviye veren duyu kaybı olmaz 

• BOS’ta protei  artışı, az iktarda 
lökosit (albuminositolojik 
disosiyasyon) 

• Spinal MR normal 

• Son olarak, elektrodiagnostik 
çalış alar ileti  bloğu u veya 
yavaşla ış periferik sinir iletimini 
gösterebilir ve genellikle (her zaman 
olmasa da) myelopatilerde 
normaldir. 

 

 



TEŞEKKÜRLER… 


