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ATİPİK MRG BULGUIARI OIAN BİR
NÖROSARKOİDOZ VAKASI
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Sarkoidoz patolojik olarak nonk:ızeöz granülomatöz

lıer lezyonları (3,7,12) ve G::ıcloliniuın-DTPA ile foka! veya
diffüz nıeninge::ıl konu·ast madde tutulumudur (5,6). Gacloliniuın-D"TI) Aile kontrast tutulumunun intrakranial sarkoiclozda konvansyonel Tl ve T2 ağırlıklı kesitlerde görü lemeyen l ezyonların s:ıptanmasında önemli bir yeri
vard ır (3,5-8).

in11ltı:ısyonlarb k:ırakterize sisteın.ik bir lı:ıstalıkur ve nö-

rolojik tutulum hastaların %2-10'uncla görülür (2,9, 11 ).
lnrı:ıkı:ınial nörosarkoicloz en sık ıneningeal. parameningeal, kranial sinir, lıipot:ılam.ik ve pituiter llll1ılum
bulgubrı ile prezente olur (2.9, 11). Par:ınkinıal hastalık cb
sıktır ve genellikle perivcntriküler ve pericp::ındinı::ıl tutulum ve buna bağlı olarak hidrosefali görülür (9). :'löros::ırkoidozcb görüklüğCı bildirilen kranial l\.lRG bulgubrı
rek veya nıultipl kitle lezyonları (7.8,12), ınultipl skleroz'u
t~ıklit edebilen peri,·entrikCıler veya ımıltifokal beyaz cev-

*
**

Olgu Sunumu:
Otuzaltı yaşında bayan lıasr::ı bir ay önce başby::ın ve
progresyon gösteren dengesizlik, görme keskinliğinde az:.ılm:ı, başağrısı ve bulantı-kusma y::ıkının:ıları ile baş
vurdu. Nörolojik muayenesinde her iki gözde görmeleri
4/ 10 düzeyindeydi, bibteral papilödeın. sağa bakışt::ı dalıa belirgin olan lıorizontal nistagırnıs, dizanri, silik sol
lıem.iparezi ve aynı tarafta B:ıbinski pozitilligi, jener::ıli ze
DTR ca nlılığı. solda lıeınilı ipoestezi ve trunkal at::ıksi saptandı. Sisteınik muayenesinde özellik yokı11.
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Beyin-omurilik sıvısı (BOS) incelemelerinde glukoz
normal, protein J9.l gidi ile anmıştı ve mikroskopide 160
lenfosit görüklü. Sitolojik incelemede ınalign hücre saptanmadı. [30S lgG seviyesi 13.4 mg/cll ile anmıştı, BOS
J\CE akıi,·itesi nonıulcli ve ınycobacterium ruberculosis
ve crypıococcus neoforınans yönünden yapıb n araş
tıırn:ı lar da rnenJiycli.

I-I;ıst:ının eritrosit sedinıentasyon lıızı 20 ınnı/saal idi
,,e CRJ', romatoid faktör. ANA ve HIV antijen ve antikor
titrek:ri normal sınırlardaydı. Akciğer radyogr:ımında bi1:ıteral hiler lenfaclenop:ıti vardı ve y:ıpıbn yüksek rezolusyonlu akciğer BTsindc: ele lıer iki lıiler bölgede Lıü
yüınü:;; lenf noclbrı ve lıer iki akciğer par:ınkiınincle çapI:ırı 10 ınnı'yi gc:<;rneyen mulıipl nodüller görCıntülencli.
Solunum fonksyon testlc:rincle ddfüzyon kapasitesinde
lıafif derecede azalma s:ıptanclı. Serum anjiorensinconvening enzim (ACE) aktiviıesi normal sın.ufardayclı.
Tubcrküloz ve malignite yününden yapı l:ın araştırmalar
ncgaıirti. Yapılan bronş biopsisincle nonkazeöz gr:ı

Kranial MRG'de T1 ağırlı!Jı görünl-Cılerde lıiclrosefali
clışıncla anormal bir bulguya rastbnılmaclı. T2 ağırlı!Jı

kontrastsız kesitlerde ıeınporal loblarcb, periventriküler
bölgecle ve posterior fossa'cla beyaz cevherde multipl lıi
perintcns lezyonlar görülmekteydi (Resim-1). Gaclolinium-DTPı\ verilclikten soma Ti ağırlıklı kesitlerde
kontrast iincesi görünt-Cılerde görülemeyen ınultipl lıo
ınojcn noclüler lezyonlar saptandı (Resim-2 a,b). Bu noclüler lezyonlar bazal bölgelerde daha sık olmakla birlikte
özellikle silvian fissürcle leptomeningeal yü zeylerde, tüın
ventrikeıllerde ve bazal sisternalarda subepanclinıal alanlarda ve claha seyrek olmak üzere paran.kimde yerleşmişti

n(iloın:ıtiiz ınononükleer lıücre inlılt r:ısyonu s:ıptandı.

(~esinı-3) .

Hastaya lunıboperitoneal şant ıakıbı:ık lı.idrosefal i
düzeltildi. Ameliyat sonrası hastaya 64 ıng precln.izolo n
başlandı. Tedavi baş!angıcmclan iki ay sonra hastanın akciğerindeki lezyonbrcb belirgin cli.izelme olduğu saptandı
ancak nörolojik bulgularcb papil ödemin clışıncl:ı düzelme yoktu. Kontrol MRG'sinde ilk başla sapta nan lezyonJarcla minimal düzelme okluğu görüldü.
Tartışma:

Sarkoicloz etyolojisi bilinmeyen ve birçok organ sistenı.ini tutabilen granulomatöz bir hastalıktır. Nörolojik
Uesiııı

tutulum % 2-10 hastada görülür ve bazen sarkoicloz'un ilk
lx:liı1isi olabilir (2,3,9.11.12). Nöros:ırkoidozun gö-
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lign irıfıltrasyonla kanşabilir (5,12). Nörosarkoidozda gliomlan veya meningeoınlan taklit edebilen tek veya multipl kitle lezyonları çok sık görülmemekle birlikte bildirilmiştir (1,4,7,8,12). Bu lezyonlar bazen sadece Gaclolinium verildikten sonra görünür hale gelmektedir ve
homojen kontrast tutına eğilimincleclir (12). GacloliniumDTPA nörosarkoiclozcla saptanan lezyonların çok belirginleşmesine ve kontı,ıstsız serilerde görünmez o lan
lezyonların görünür hale gelmesine neden olur (3,5-8). Bu
vakanuzcla da multipl leptomeningeal, peıiventriküler,
subepandirnal ve parankima! nocli.iler lezyonlar ancak
inrravenöz Gaclolinium verilmesinden sonra görülebilmiştir. Bu vaka münasebetiyle nörosarkoicloz şüp
hesi olan ti.im hastalarn Gadolinium-DTPA uygulaımıasının önemini vurgulamak istiyonız.
Resim 3:

Koıııımı sonrusı

Ti agırlıklı "~mıııal 1-;rııı'iııt(i/errfe lez-
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