G‹R‹ﬁ
Sarkoidoz pek çok sistemi tutan enflamatuvar bir
hastal›kt›r. Nörolojik tutulum klinik kriterlere göre
vakalar›n %5-16’s›nda olmas›na ra¤men,1 bir otopsi
çal›ﬂmas›nda nörosarkoidoz olgular›n›n sadece
yar›s›nda klinik tan› konulabildi¤i gösterilmiﬂtir.2
Bununla beraber, izole nörolojik tutulum nadirdir.3
Burada, nörolojik tutulumun sistemik bulgulara
öncelik etti¤i ve tedavi öncesinde ve sonras›ndaki
görüntüleme bulgular›n› sunmaktay›z.
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OLGU SUNUMU
K›rk sekiz yaﬂ›nda kad›n hasta klini¤imize 1 y›l önce
baﬂlayan nöbetler ve 1 y›ld›r devam eden baﬂ a¤r›s›
ile baﬂvurdu. Özgeçmiﬂinde baﬂka bilinen özellik
yoktu. Basit parsiyel nöbetler yüzde tek tarafl› klonik
kas›lmalar ile baﬂl›yor ve ayn› taraf vücut yar›s›na
yay›l›yordu. Nöbetler 300 mg/gün difenilhdantoine
cevapl›yd›. Nöbetlerin baﬂlad›¤› dönemde yap›lan
kraniyal manyetik rezonans görüntülemede (MRG)
T1-a¤›rl›kl› kesitlerde izointens, T2-a¤›rl›kl› kesitlerde
hiperintens görülen kontrast tutulumu ve ödemin
eﬂlik etti¤i sa¤ paryetooksipital yerleﬂimli yer
kaplayan kitle lezyonu saptanm›ﬂt›. Bu dönemde
tümoral ve granülomatöz hastal›klar aç›s›ndan
araﬂt›r›lm›ﬂ ve özellik saptanmam›ﬂt›. Baﬂ a¤r›s›
baﬂvurudan önceki 4 ayl›k dönemde art›ﬂ
göstermiﬂti. Baﬂvuru s›ras›nda nörolojik muayene
normaldi, kraniyal MRG’de mevcut lezyonun
büyüdü¤ü ve mezensefalonda ek lezyonlar ortaya
ç›kt›¤› saptand›. Takibi s›ras›nda yeni deri lezyonlar›
ve solunum sistemine ait belirtiler ortaya ç›kmas›
nedeniyle yap›lan cilt ve transbroﬂyal biyopsilerde
granulomlar saptand›. Bunun sonucunda olas›
nörosarkoidoz olarak tan› konan hastaya daha önce
6 ay boyunca oral steroid kullanm›ﬂ ve yeterli yan›t
al›namam›ﬂ olmas› nedeniyle 10 gün süresince
1 g/gün dozunda parenteral metilprednizolon
uyguland›. Yak›nmalar ve MRG bulgular› belirgin
ölçüde geriledi ve 2 y›ld›r ek ﬂikâyet ve muayene
bulgusu geliﬂmedi.

ﬁekil 1. (A) Sa¤ paryetooksipital yerleﬂimli kontrast tutulumu
gözlenen, (B) etraf›nda belirgin ödemin oldu¤u yer kaplayan kitle
lezyonu görülmektedir.

TARTIﬁMA
Hastam›z›n klinik özellikleri ve laboratuvar bulgular›
olas› nörosarkoidoz olabilece¤ine iﬂaret etmiﬂtir.4
Nörosarkoidozda baﬂ a¤r›s› en s›k belirtidir ve
kraniyal nöropatiler en s›k bulgudur. Bununla
beraber, nörosarkoidoz çeﬂitli belirti ve bulgularla
ortaya ç›kabilir ve kitle lezyonlar›yla ortaya
ç›kabilmesi de bir olas›l›kt›r.5 Krumholz ve ark.,6
hastal›k seyri boyunca 79 olgunun %15’inde nöbet
gözlendi¤ini bildirdiler ve olgular›n %10’unda
nöbetler ilk bulguydu.
Nörosarkoidozdaki nöbetlerin ilaç tedavisine iyi
cevapl› oldu¤u bilinmektedir.7 Esas olarak, prognozu
belirleyen nöbetlere neden olan nörolojik
tutulumdur. Nöbetler menenjit, ensefalopati ya da
hidrosefaliye ba¤l› oldu¤unda prognoz daha
kötüyken izole kitle lezyonlar›n›n prognozunun daha
iyi oldu¤u bildirilmektedir. Basit parsiyel ve kompleks
parsiyel nöbetler de jeneralize tonik-klonik nöbetlere
göre daha iyi prognozludur. Olgumuzdaki nöbetler
de parenkimal yer kaplayan kitle lezyonuna ba¤l›yd›
ve lezyonun büyümesine ra¤men optimum dozda
difenilhidantoine iyi cevap vermiﬂti.

Nörosarkoidozda özgül MRG bulgular› olmamakla
beraber leptomeningeal kontrastlanma ve beyaz
cevherdeki
kontrast
tutulumlu
lezyonlar
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nörosarkoidozu düﬂündürmektedir.
Bununla
beraber, çeﬂitli granülomatöz ve tümöral hastal›klar
benzer bulgulara neden olabilir. Bu nedenle, kesin
tan› histopatolojik bulgulara dayan›r ve MRG’nin
takipte kullan›lmas› önemlidir. Olgumuzun beyin
biyopsi incelemesi olmamakla beraber, sistemik
klinik ve patolojik bulgular› ve kraniyal MRG
sarkoidozu desteklemekteydi.
Spontan düzelme olabilece¤i gibi, olgular›n
%30’unda progresyon bildirilmektedir. Kortikosteroidler tam remisyonu sa¤lamaktad›r,9 fakat geç
dönemdeki etkileri bilinmemektedir. Olgumuzun da
klinik ve radyolojik bulgular› yüksek doz steroid
tedavisinden sonra anlaml› düzelme göstermiﬂtir ve
remisyon di¤er immünsüpresif ilaçlara gerek
duyulmadan halen devam etmektedir.

ﬁekil 2. Steroid tedavisinden sonra ödem ve kontrast tutulumundaki
belirgin azalma görülmektedir.
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