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Olgu 
 

•  yaş kız hasta  
 

Yakı a  
• Yürümede güçlük 

• İdrar yapa a a  
 



ÖYKÜ 

 

• Birkaç aydır her iki dizde ağrı yakı ası ve  2 
hafta önce geçiril iş üst solu u  yolu enfeksiyon 
öyküsü ev ut ola  hasta ı   gü   ö e a ide  

aşlaya  yürü ede güçlük şikayeti ol uş. Bu 
yakı ayla aşka ir sağlık erkezi e aşvura  
hasta ortopedi doktoru tarafı da  
değerle diril iş. Ö  pla da üyü e ağrısı 
düşü ülerek ir erhe  reçete edil iş.  



 

•  gü  evde erhe  kulla a  hasta ı  
yakı aları da gerile e ol a ış. Taki i de 
oturduğu yerde  desteksiz kalka a ası ve 

era eri de yürürke  a aklarda sağa sola 
eğril eler ol ası üzeri e hasta a il servisi ize 
getiril iş. Ayrı a  saat idrar çıkışı ol a ış 
ve aile i  sürekli sorgula ası, hatta zorla ası 
ile tuvalete gittiği öğre ildi.  



 

 

 

• . haftada, g  S/C ile dü yaya gel iş. 
• Kuvöz öyküsü yok. 

• Sürekli kulla dığı ila ı yok. 
• Ameliyat öyküsü yok. 

• Geçiril iş operasyo  öyküsü yok. 
 

 

 

Özgeç iş 



 

 

• A e :  yaş, sağ-sağlıklı  
• Ba a :  yaş, sağ-sağlıklı 

 

• A e a a arası da akra alık yok. 
 

• . ço uk hasta ız 

• . ço uk :  ay, kız, sağ-sağlıklı 

Soy geç iş 



Fizik Muayene 

• Ateş: , °C 

• Na ız: /dk 

• Solu u  sayısı: /dk  

• Oksijen saturasyonu: %99 

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

 

• Boy:106cm (>90 persantil) 

• Kilo:16kg (50-90 persantil) 

 

 



 

• Genel Durum: Orta, ili ç açık, oryante, koopere 

• Cilt: Turgor tanosu doğal, ukozalar e li, 
dehidratasyon bulgusu yok. 

• Baş-Boyun: Orofarenks doğal,  postnazal akı tı yok.                                         
• KVS: Kalp ritmik, S1,S2 (+), ek ses yok, üfürüm yok. 

• Solunum Sistemi:  doğal, si etrik, ral-ronküs yok. 

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

• Genitoüriner Sistem: Görü ü  doğal, hari e  kız. 
 

Fizik Muayene 



 

• Nöromotor Sistem: 
Bili ç açık,oryante ,koopere 

Ko uş a ozukluğu yok. 
E se sertliği yok, Kernig(-), Burdzinski(-) 

Bilateral ışık refleksi +/+ 

Kranyal si ir uaye esi doğal. 
Kas kuvveti: Alt ekstremitede 3/5,diğer kas grupları /  

Duyu uaye esi doğal, patellar DTR a lı +  

Patolojik refleks ev ut değil. 
Desteksiz yürü e güçlüğü ev ut. 

 

Fizik Muayene 



PATOLOJİK BULGULAR 

 

 

• Her iki dizde ağrı 
• Akut aşlaya  yürü e güçlüğü 

• İdrar yapa a a 

• Alt ekstremitede otor kuvvet kay ı /  

• Patellar DTR’ler a lı 





 

 

 

                    ÖN TANINIZ NEDİR? 



ÖN TANILAR 

 

 

• Yer kaplayı ı lezyonlar(Apse, maligniteler…  

• Transvers Miyelit 



Laboratuvar 1 
Biyokimya    

• Ka  şekeri:  g/dL 
• AST: 23 U/L 
• ALT : 9 U/L 
• GGT: 7 U/L 
• LDH: 245 U/L 
• Üre: 23 mg/dL 
• Kreatinin:0,44 mg/dL 
• ALP: 166 U/L 
• Total Bilirubin: 0,48 mg/dL 
• Direkt Bilirubin: 0,12 mg/dL 
• T.protein: 6,9 g/dL 
• Albumin: 3,8 g/dL 
• Na: 138 mEq/L 
• K: 4,3 mEq/L 
• Ca: 9,4 mEq/L 
• Klor:104 mEq/L 
• CRP: <2 mg/L 

 

 

 

Hemogram 

• Beyaz küre: 6400/mm3 

• Nötrofil : 3.365/mm3 

• Hemoglobin : 12,6 gr/dl 

• Hemotokrit : 36,6 

• Trombosit sayısı: /  

 
 

 



Laboratuvar 2 

 

• Beyin-o urilik sıvısı i ele esi 
» BOS ası ı: H O 

» Laktat (BOS):24mg/dl 

» Glukoz(BOS):51,3mg/dl  Eş za a lı ka  şekeri:  

» Protein(BOS):48,6mg/dl 

» Direk akıda hü re görül edi. 
» BOS kültüründe bakteri üremedi. 

 



Laboratuvar 3 

 
     EMG: 

Si ir ileti çalış aları da a la lı patolojik ulgu 
sapta adı. 

Üst ve alt ekstremitede duysal ve motor 
ya ıtlar or al sı ırlarda elde edildİ. 



 

Laboratuvar 4 

 TÜM SPİNAL MR: 

 

 

• Torakal düzeyde kordda 
sa trali de T  si yal artışı 
mevcuttur. 



Laboratuvar 5 

BEYİN  MR:     ORBİTA MR: 



 

• Göz hastalıkları değerle dir esi 
Bilateral fundus uaye esi doğal olup, 

papilödem sapta adı. 
Çekile  ko trastlı kranial+orbita mr ile 

değerle idiril esi sonucu optik nörit 
düşü ül edi. 



KLİNİK İZLEM 

 

• Akut aşla gıçlı yürü e güçlüğü gelişe  hastaya, 
ayırı ı ta ılar dışla dıkta  so ra kli ik ve laboratuvar 

ulguları göz ö ü e alı arak transvers miyelit ta ısı 
ile 30 mg/kg/günden Metil prednizolon tedavisi 5 
gü  ola ak şekilde aşla dı. 

• Ardı da  g/kg/gü  oral prednol tedavisine geçildi. 

 



KLİNİK İZLEM  

 

• Servis izleminde  idrar çıkışı ol aya  hasta idrar 
so dası ile izle e alı dı. Otonomik disfonksiyon) 

• Tedaviye aşla ada  ö e alı a  seru  
ör eği de  A ti NMO ve A ti MOG a tikorları 
gönderildi.  

• Tedavi so rası hasta desteksiz yürü eye aşladı. 
Kas gücü alt ekstremitede 5/5 olarak görüldü.  

   

 





TRANSVERS MİYELİT 

 

•  Akut, subakut gelişi li, otor,duysal ve otonomik sinirler 
ve medulla spinalisteki traktusları  fo ksiyo  ozukluğu ile 
karakterize bir tablodur. 

• Medulla spinaliste belli bir segment boyunca motor 
ve/veya duysal traktusları  tutulumu söz konusudur. 

• E  sık torakal segmentler tutulur. 

• Hastalık yaş akı ı da  bimodal dağılı  gösterir; -19 ve 
30-  yaşlar arası da görül e sıklığı yüksektir. 

• İ sida s: 1- / . . /yıl  

 



PATOGENEZ 

• Patogenezi ta  ili e ekle irlikte, T hü re ara ılı 
otoimmünitenin soru lu olduğu u düşü düre  
ka ıtlar vardır. 

•  Myelin Basic Protein (MBP), Myelin Oligodendrocyte 
Glycoprotein (MOG), Myelin-associated Glycoprotein 
(MAG), Proteolipid Protei  PLP  aşta ol ak üzere 
SSS' nin irçok yapı taşı bu immun atağı  hedefidir. 

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



TRANSVERS MİYELİT 

 

 

• Olguları  çoğu da hastalık ede i idiyopatiktir. 

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



ETİYOLOJİ 

• Vasküler hastalıklar 

• E feksiyo lar kıza ık, ka akulak, EBV, CMV, HSV, 
enterovirüsler, borrelia, mikoplazma, tüberküloz) 

• Postenfeksiyöz hastalıklar 

• Neoplaziler, paraneoplastik sendromlar 

• Kollajen hastalıklar SLE,Sjögren sendromu, Behçet 
hastalığı, Sarkoidoz) 

• Aşılar kuduz, suçiçeği, influenza, tetanoz, HBV) 

 

 



KLİNİK 

• Transvers miyelit kli ik ulguları ı  ortaya 
çıkışı da  ö e ateş, miyalji, sırt ağrısı, ekstremite 
ve karı  ağrıları, paresteziler görülebilir. 

• Daha so ra hızla parapleji/tetrapleji, duyu kay ı, 
otonomik disfonksiyon, sfinkter kusuru,seviye 
vere  duyu kusuru gelişir. 

• Çocuklarda servikal segment tutulumu 
yetişki lerde  daha sıktır ve solu u  
yet ezliği e ede  ola ilir. 
 



 

• Derin tendon refleksleri azal ış ve 
kay ol uştur, flask bir parazi vardır. 

• E se sertliği ulu a ilir. 
• Nörolojik bulgular birkaç gün içinde 

aksi u a ulaşır, aşla gıçta ekstremiteler 
gevşek ike  . haftaya doğru primidal 

ulgular ortaya çıkar ve . haftada  so ra 
spastisite ortaya çıkar. 



• Üst servikal tutulum (C3,C4,C5):4 ekstremite de 
etkilenir. Respiratuar paralizi riski mevcuttur. 

• Alt servikal tutulum(C5-T1):Üst ekstremitede 1. 
ve 2. motor nöron tutulumu alt ekstremitede 1. 
nöron tutulumuna yol açar. 

• Torasik spinal kord tutulumu:Alt ekstremitede 1. 
motor nöron tutulumuna yol açar. (Spastik dipleji) 

• Alt spinal kord tutulumu(L1-S5):Alt ekstremitede 
1. ve 2. motor nöron tutulumu. 

 

 



LABORATUAR 
• Hastaları  % ’si de BOS’ta lenfositik pleositoz, 

IgG i deksi ve protei de artış vardır. 
• Akut miyelitli hastalarda serumda mikoplazma 

ve borrelia serolojisi, BOS’ta viral PCR (HSV1, 
VZV, CMV, EBV, enterovirus  yapıla ilir. 

• MRG’de tutulan segment öde li şiştir, ko trast 
tutulabilir ve T2 serilerde hiperintens görünür. 
Genellikle tutulan segment 2 vertebra 
boyundan uzunudur. 



KİMLERE SPİNAL MR İNCELEMESİ 
YAPILMALI? 

 

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

• Seviye vere  duyu kay ı ola  hastalar 

• Sfinkter disfonksiyonu  olan hastalar (>24 saat) 

 



AKUT TRANSVERS MİYELİT TANIYI 
DESTEKLEYİCİ BULGULAR 

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

• Bilateral elirti ve ulgular. Si etrik ol ası koşul değil.  

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

dışla ası. Spi al MR veya myelografi ile) 

• Beyi  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  iti are   saat ile  gü  içi de 
ilerle e ol ası. 

 

 



MRG’de art ış T2 si yal artışı 



AYIRICI TANI 

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

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

• Radyasyon miyelopatisi 

• Paraneoplazik miyelopatiler 

• Metabolik miyelopatiler B , akır, E vita i i eksikliği  

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

 



 



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 dö e i de yapıla  
plaz a değişi i i  de yararlı olduğu ildiril ektedir. 

• Fizik tedaviye erke  dö e de aşla alı, yatak 
akı ı yapıl alı, aralıklı idrar so dası kulla ıl alı ve 

idrar yolu i feksiyo ları önlenmelidir. 



 

 

 

 

 

          

           TEŞEKKÜRLER… 


