G‹R‹ﬁ
‹zole bir buçuk sendromu ve periferik tip fasiyal sinir
felcinin birlikte oldu¤u klinik tabloya sekiz buçuk
sendromu ad› verilir. Bu tan›m ilk kez 1998 y›l›nda
Eggenberder taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r.1 Bugüne dek
çok az say›da olguda tan›mlanan sendroma neden
olan lezyon, alt pons paramedian tegmentumunda
lokalizedir. Sendromun en s›k nedeni ise iskemik
serebrovasküler hastal›klard›r (SVH).1-5
Bu yaz›da klinik bulgular›, etiyoloji ve magnetik
rezonans götüntülemeleri (MRG) ile tipik bir sekiz
buçuk sendromlu olgu sunulmuﬂtur.

ﬁekil 1. T2 a¤›rl›kl› aksiyal kesitte pons alt k›sm›nda sol paramedian
tegmentumda hiperintens lezyon

OLGU
65 yaﬂ›nda, sa¤ elli erkek olgu ﬂiddetli baﬂ a¤r›s›
yak›nmas› ile acil servise baﬂvurmuﬂ, fizik muayenesi
TA;200/140 mmHg d›ﬂ›nda normal olarak saptanm›ﬂt›r.
Olguya antihipertansif tedavi uygulama s›ras›nda aniden
ikili görme ve yüzde kayma meydana gelmiﬂtir. Bu
yak›nmalarla görülen olgu akut SVH ön tan›s›yla nöroloji
servisinde takibe al›nd›. Öz ve soy geçmiﬂinde özellik
tan›mlanmad›, risk faktörü olarak obezite vard›. Fizik
muayenesi normaldi. Nörooftalmolojik bak›s›nda her iki
gözün sola lateral bak›ﬂ› k›s›tl›, sa¤a horizontal bak›ﬂta
sol gözün orta hatt› geçemedi¤i, di¤er gözde ise
horizontal bak›ﬂ›n normal fakat nistagmusun oldu¤u
görüldü. Sol periferik fasiyal paralizi d›ﬂ›nda nörolojik
muayene normaldi. Akut dönemde bilgisayarl› beyin
tomografisi (BBT) normal olarak de¤erlendirildi. Olguya
antiagregan, antihipertansif tedavi baﬂland›. Rutin
biyokimya, hemogram normaldi. Yak›nmalar
baﬂlad›ktan üç gün sonraki kraniyal MRG’de, pons alt
k›sm›nda sol paramedian tegmentumda iskemi ile
uyumlu olan T2 a¤›rl›kl› aksiyal ve sagital kesitlerde
(ﬁekil 1, 2) ve FLAIR a¤›rl›kl› aksiyal kesitlerde (ﬁekil 3)
hiperintens lezyon saptand›. Etiyolojide serebrovasküler
hastal›k düﬂünüldü. Kraniyal magnetik rezonans
anjiografide (MRA) bilateral vertebral arter distal
segmenti, baziller arter ve her iki posteriyor serebral
arterde oklüzyon vard› (ﬁekil 4, 5). Olaydan on beﬂ gün
sonra EMG bulgular› periferik tipte fasiyal paralizi ile
uyumluydu.

ﬁekil 2. T2 a¤›rl›kl› sagital kesitte pons alt k›sm›nda sol paramedian
tegmentumda hiperintens lezyon

ﬁekil 3. FLAIR a¤›rl›kl› aksiyal kesitte pons alt k›sm›nda sol paramedian
tegmentumda hiperintens lezyon

ﬁekil 6a. Sola bak›ﬂta sol gözde daha belirgin k›s›tl›l›k
ﬁekil 4. Bilateral vertebral arter distal segmenti, baziller arter ve her iki
posteriyor serebral arterde oklüzyon

ﬁekil 6b. Sa¤a lateral bak›ﬂta horizontal nistagmus

ﬁekil 5. Bilateral vertebral arter distal segmenti, baziller arter ve her iki
posteriyor serebral arterde oklüzyon

Antihipertansif, antiagregan tedavi ile takibe al›nan
olgunun göz bulgular›nda on beﬂ gün sonra k›smi
düzelme oldu. Yaklaﬂ›k iki ay sonra yap›lan
muayenesinde göz bulgular›n›n tama yak›n düzeldi¤i
görüldü (ﬁekil 6a, b, c). Olgu halen mevcut tedavi ile
izlenmektedir.

TARTIﬁMA
Fisher’in bir buçuk sendromu küçük pontin
lezyonlarda gözlenen, s›k olmayan bir klinik tablodur.
Sendromun s›kl›¤› paramedian pons infarktlar›n›n
incelendi¤i bir çal›ﬂmada %8.02, tüm beyin sap›
infarktlar›n›n incelendi¤i baﬂka bir çal›ﬂmada ise % 3.9
olarak saptanm›ﬂt›r.6,7

ﬁekil 6c. Sol periferik fasiyal paralizi

Bir buçuk sendromunda lezyon ile ayn› yönlü
horizontal göz hareketleri kaybolur. Karﬂ› yöne bak›ﬂta
sadece bak›ﬂ yönündeki göz abduksiyon yapabilir ve
beraberinde nistagmus vard›r.8,9 Horizontal bak›ﬂ
hareketleri PPRF, alt›nc› kraniyal sinir nükleusu ve MLF
aras›ndaki ba¤lant›lar ile düzenlenir. Bu yap›lar orta ve
alt pons tegmentumda yaklaﬂ›k 10 mm’lik bir alanda
bulunmaktad›r. Bu bölgede ayn› taraf 6. kraniyal sinir,
PPRF ve MLF’yi birlikte tutan lezyonlar, bir buçuk
sendromuna neden olur. Alt›nc› kraniyal sinir ile PPRF
lifleri kar›ﬂt›¤›ndan, bu sinir nükleusu tutulmadan
yaln›zca PPRF ve MLF lezyonlar› da sendromu

oluﬂturabilir.6,8,10,11 Bir buçuk sendromu nadiren izole bir
bulgudur. Olgularda santral fasiyal paralizi (%75),
hemiparezi veya hemipileji (%30), hemihipoestezi
(%30) en s›k görülen di¤er nörolojik bulgulard›r.6,11-12
Periferik fasiyal paralizide sinirin anatomik yap›s›
nedeniyle bir buçuk sendromu ile birlikte olabilecek bir
di¤er klinik bulgudur. Motor çekirdekler inferiyor pons
tegmentumunun ventrolateral k›sm›nda yer al›r. Fasiyal
sinir motor aksonlar› pons tegmentumunda önce
dördüncü ventrikül taban›na do¤ru ilerleyerek orta
çizgiye yaklaﬂ›r, sonra alt›nc› kraniyal sinirin çekirde¤i
etraf›ndan dönüp (internal dirsek) ponto serebellar
köﬂeye do¤ru ilerler ve pontomedullar kavﬂakta
sekizinci kraniyal sinirin önünde beyinden ç›kar. Fasiyal
sinirin internal dirse¤i dördüncü ventrikül taban›nda,
stria medullarislerin hemen önünde fasiyal kollikulusu
oluﬂturur.13,14 Periferik fasiyal paralizi pons içindeki
lezyonlarda ya fasiyal sinirin nükleusunun, intrapontin
aksonlar›n (fasiküllerin) veya fasiyal kollikulusun
tutulmas› sonucunda oluﬂur.3,14 Özellikle inferiyor pons
paramedian tegmentum lezyonlar›nda bir buçuk
sendromu ile birlikte periferik fasiyal paralizi birlikteli¤i
görülür ve klinik tablo sekiz buçuk (bir buçuk sendromu
+ yedinci kraniyal sinir paralizisi) sendromu olarak
isimlendirilir. Klinik tablo ilk kez pontin hemorajili bir
olguda Oommen taraf›ndan bildirilmiﬂtir.5 1998 y›l›nda
Eggenberder iki vertebro baziller hastal›k ve bir dev
hücreli arterite ba¤l› geliﬂen üç olguyu bildirmiﬂ ve sekiz
buçuk sendromu tan›m›n› ilk kez kullanm›ﬂt›r.1 Bundan
sonra bu isimle tan›mlanan iki olgudan ilkinin SVH’ye,2
di¤erinin ise tüberkülomaya ba¤l› geliﬂti¤i
raporlanm›ﬂt›r.3
Olgumuzda izole bir buçuk sendromu ile sol periferik
fasiyal paralizi vard›. Akut dönem kraniyal MRG’de,
inferiyor pons sol paramedian tegmentumda iskemi ile
uyumlu lezyon bulundu (ﬁekil 1, 2, 3). MRA’da
bilateral vertebral arter distal parças›, baziller arter ve
her iki posteriyor serebral arter stenozu saptanmas›,
etiyolojnin SVH oldu¤unu destekledi (ﬁekil 4, 5). Göz
bulgular› iki ay›n sonunda tama yak›n düzeldi. Yap›lan
nörooftalmolojik bak›da sadece sol gözde d›ﬂa bak›ﬂta
k›s›tl›l›k ile sa¤ gözde içe bak›ﬂta çok az k›s›tl›l›k ve sa¤a
bak›ﬂta horizontal nistagmus vard›. Periferik fasiyal
paralizide ise düzelme görülmedi (ﬁekil 6a, b, c).

Olgu, klinik, MRG ve etiyolojisi ile tipik bir sekiz buçuk
sendromu olmas› ve literatüre yeni giren bu
tan›mlamay› an›msatmak amac›yla sunulmaya de¤er
bulundu. Bilgilerimize göre Türkçe literatürde sekiz
buçuk sendrom ile bildirilen ilk olgudur.
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