OLGU SUNUMU/CASE REPORT

Pilor Stenozuna Ba¤l› Geliﬂen Bir
Wernicke Ensefalopatisi Olgusu
A Case of Wernicke’s Encephalopathy
Induced by Pyloric Stenosis
Serkan Özben, Hüsniye Aylin Hakyemez, Hürtan Acar, Feriha Özer
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Turk Norol Derg 2009;15:94-97

ÖZET
Wernicke ensefalopatisi, tiamin eksikli¤ine ba¤l› geliﬂen nörolojik bir sendromdur. Ciddi mortalite riski taﬂ›makla birlikte özellikle erken dönemde tiamin tedavisine iyi yan›t vermektedir. Genellikle alkolizm ile iliﬂkili oldu¤u ve klinik triad›n hastalar›n %10-20 gibi az
bir k›sm›nda görüldü¤ü için özellikle alkolizm öyküsü olmayan olgularda tan›da güçlük yaratmaktad›r. Bu yaz›da intihar amaçl› çamaﬂ›r suyu (sodyum karbonat) içen ve buna ba¤l› pilor stenozu geliﬂen, sonras›nda konfüzyon, oftalmoparezi ve ataksi tablosuyla karﬂ›m›za ç›kan bir hastay› sunmay› amaçlad›k.
Anahtar Kelimeler: Wernicke ensefalopatisi, pilor stenozu, tiamin eksikli¤i.

ABSTRACT
A Case of Wernicke’s Encephalopathy Induced by Pyloric Stenosis
Serkan Özben, Hüsniye Aylin Hakyemez, Hürtan Acar, Feriha Özer
Clinic of Neurology, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Wernicke’s encephalopathy is a neurological syndrome that develops due to thiamine deficiency. Although it has a significantly high
mortality rate, it responds well to thiamine treatment, especially in its early stages. Because of its common association with alcoholism and the fact that its clinical triad is seen in only a small portion of patients (10-20%), diagnosis is difficult, especially in cases
without a history of alcoholism. Herein we present a patient that drank bleach (sodium carbonate) in an effort to commit suicide and
developed pyloric stenosis, which was followed by confusion, ophthalmoparesis, and ataxia.
Key Words: Wernicke encephalopathy, pyloric stenosis, thiamine deficiency.

94

Turk Norol Derg 2009;15:94-97

Wernicke Ensefalopatisi

Özben S, Hakyemez HA, Acar H, Özer F.

G‹R‹ﬁ
Wernicke ensefalopatis, tiamin eksikli¤ine ba¤l› geliﬂen, ciddi mortalite ve morbiditeye neden olabilen akut nörolojik bir sendromdur (1-4). Genellikle alkolizm ile iliﬂkili olmakla birlikte, bariyatrik cerrahi, parenteral beslenme, hiperemezis gravidarum, anoreksiya nevroza ve açl›k eylemi
gibi birçok durumlarda da ortaya ç›kabilmektedir (4-9).
Ciddi mortalite ve morbidite riski taﬂ›makla birlikte
özellikle erken dönemde tiamin replasman tedavisine genellikle iyi yan›t al›n›r (2,3). Fakat bilinç durumu de¤iﬂiklikleri, ataksi, oftalmopleji ve nistagmus gibi klinik bulgular›n
tamam› olgular›n sadece %10-20 gibi az bir k›sm›nda görülmekte ve özellikle alkolizm öyküsü olmayan hastalarda
tan› koyulmas›nda güçlük yaratmaktad›r (3,7,9-11). Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’deki bulgular

A

tan›da yard›mc› olmakla birlikte her zaman eﬂlik etmemektedir (12).
Bu yaz›da Wernicke ensefalopatisinin ender görülen
bir sebebi olan pilor stenozu sonucunda geliﬂen bir olguyu sunmay› amaçlad›k.
OLGU
On beﬂ yaﬂ›nda kad›n hasta intihar amaçl› çamaﬂ›r suyu (sodyum karbonat) içimi sonras›nda ﬂiddetli bulant› ve
kusma ﬂikayeti geliﬂmesi nedeniyle acil servisimize baﬂvurmuﬂtu. Pilor stenozu tan›s› konulan hasta genel cerrahi
servisimizde opere edilmiﬂti. Takip eden 1 ay boyunca ciddi iﬂtahs›zl›k, bulant›, kusma, yaklaﬂ›k 5-6 kg’l›k kilo kayb›
olan ve daha sonras›nda ani baﬂlang›çl› görme kayb›, bilinç
bulan›kl›¤› ve genel durum bozuklu¤u tablosu geliﬂen has-
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Resim 1. Kraniyal MRG’de aksiyal T2 ve FLAIR a¤›rl›kl› kesitlerde bilateral, simetrik medial talamusta ve periakuaduktal alanda sinyal art›ﬂ›.
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ta acil servisimize tekrar baﬂvurusunda yo¤un bak›m servisimize yat›r›ld›. Yo¤un bak›mda yatarken yap›lan nöroloji
konsültasyonundaki muayenesinde: Hasta konfüydü, muayeneye kat›lmakta zorlan›yordu. Konuﬂmas› trakeostomi
nedeniyle hipofonik ve nadiren tekli emir alabiliyordu. Pupiller izokorik, direkt ve indirekt ›ﬂ›k refleksi bilateral al›n›yordu. Görme keskinli¤i, muayeneye kat›l›m› olmad›¤› için
de¤erlendirilemedi, ancak zorlukla görebildi¤ini ifade ediyordu. Gözler orta hattayd›. Horizontal planda her iki yana bak›ﬂta yaklaﬂ›k 4-5 mm k›s›tl›l›k ve bak›ﬂ yönüne vuran
yüksek amplitüdlü nistagmus vard›. Di¤er göz hareketleri
serbestti. Kas gücü tamd›. Derin tendon refleksleri normoaktif, taban cildi refleksleri bilateral fleksör yan›tl›yd›. Duyu kusuru yoktu. Dismetri ve disdiadokinezi yoktu. Her iki
kolda postüral tremor mevcuttu. Hasta oturur pozisyondayken geriye düﬂüyordu ve ayakta her yöne belirgin ataksisi nedeniyle yard›ms›z duram›yordu.

(12,13). Bu olgular›n baz›lar›nda papilödem veya retinal
kanamalar saptanm›ﬂ olmakla birlikte fundoskopik muayenesi normal olarak bildirilen olgular da bulunmaktad›r. Bizim olgumuzun da klini¤inin baﬂlang›c›nda görme kayb›
bildirmekle birlikte, fundoskopik muayenesinde özellik
saptanmad› ve ne yaz›k ki görme alan› ve görsel uyar›lm›ﬂ
potansiyeller gibi ileri incelemeler genel durumunun kötü
olmas› nedeniyle yap›lamad›.

Mevcut nörolojik bulgular› nedeniyle istenen kraniyal
MRG T2 ve FLAIR a¤›rl›kl› kesitlerde simetrik olarak talamuslar›n posteromedial kenarlar›nda, mezensefalon posteriorunda pons üst düzeyine kadar uzanan, hiperintens
lezyonlar görüldü (Resim 1).

Özellikle erken dönemde tedaviye iyi yan›t verdi¤i bildirilmektedir (2,3,5,13,14). Tedavide hastalara yat›r›larak
acilen birkaç gün IV 100 mg/gün tiamin verilmelidir. IV
dekstroz tiamin ihtiyac›n› art›raca¤› için ancak tiamin tedavisine baﬂlan›ld›ktan sonra verilebilir (4,5,9,14).

Öykü, klinik ve görüntüleme bulgular› ile Wernicke ensefalopatisi oldu¤u düﬂünülen hastaya 100 mg/gün dozunda intravenöz (IV) tiamin tedavisi baﬂland› ve 1 hafta
sonra oral 50 mg/gün tiamin ile tedaviye devam edildi. Takip eden günlerde hastam›zda bilinç durumu, görme kayb›nda ve oftalmoparezide tama yak›n, atakside ise k›smen
düzelme gözlendi.

Sonuç olarak; Wernicke ensefalopatisi alkolizm d›ﬂ› birçok nedene ba¤l› geliﬂebilmektedir. Ciddi mortalite ve
morbiditeye neden olan bu tablo erken dönemde tedaviye iyi sonuç vermektedir. Bu nedenle özellikle riskli gruplarda ay›r›c› tan›da ak›lda tutulmas› ve tedaviye erken baﬂlan›lmas› gerekmektedir.

Wernicke ensefalopatisinin tipik MRG bulgular› bilateral
simetrik medial talamus, korpus mamillare, mezensefalon ve
pons tegmentumu ve periakuaduktal alan tutulumu ﬂeklinde olmakla birlikte atipik bulgular da eﬂlik edebilir. Birçok
olguda MRG incelemeleri normal olabilmektedir (2,4,12,14).
Akci¤er infeksiyonlar›, septisemi ve dekompanse karaci¤er yetmezli¤i baﬂta olmak üzere %10-20 oran›nda
ölüm bildirilmiﬂtir (4,5,7,11).

TARTIﬁMA
Tiamin diyetle al›nan, suda çözünen bir vitamindir ve
Krebs ve pentos-fosfat siklusunda görev alan 3 anahtar enzimin (alfa-ketoglutarat dehidrogenaz kompleksi, pirüvat
dehidrogenaz kompleksi ve transketolaz) önemli bir kofaktörüdür (4,5,7,9). Tiamin eksikli¤i insanlarda kardiyovasküler, kas, sinir ve gastrointestinal sistemleri etkiler (3,5,9).
Wernicke ensefalopatisi tiamin eksikli¤ine ba¤l› ortaya
ç›kan, s›kl›kla alkolizm ile iliﬂkili bir tablodur (3-5,10). Alkolizm d›ﬂ›nda yeme bozukluklar› ve hiperemezis gravidarumu
olan, obezite nedeniyle cerrahi operasyon geçiren, uzun dönem parenteral beslenme ve diyaliz tedavisi alan ve insan
immünyetmezlik virüsü (HIV) taﬂ›yan hasta gruplar› tiamin
eksikli¤i geliﬂmesi aç›s›ndan riskli durumdad›r (3-5,9).
Klasik olarak oküler tutulum (oftalmoparezi, nistagmus), ataksi ve bilinç durumu bozuklu¤unu içeren triaddan oluﬂan bir tablo ile ortaya ç›kar, ancak olgular›n %1020 gibi az bir k›sm›nda bu bulgular›n tamam› görülmektedir (3,7,9-11). Hastal›¤›n di¤er bulgular› hipotansiyon ve
hipotermidir (4,9,11).
Literatürde nadiren bildirilen görme kayb› ﬂeklinde
olgular bulunmaktad›r ve bu olgular›n baz›lar›nda baﬂlang›ç semptomlar› aras›nda görme kayb› bildirilmektedir
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