G‹R‹ﬁ
Sifiliz, treponema pallidum adl› spiroket arac›l›
oluﬂan, kronik enfeksiyöz bir hastal›kt›r. En s›k cinsel
yolla, enfekte kan ve kan ürünleri ile bulaﬂ›r.
Görülme s›kl›¤›, penisilinin keﬂfinden sonra
azalmakla birlikte; AIDS’in yayg›nlaﬂmas› ile yeniden
gündeme gelmiﬂtir. ABD'de yüz binde 16.8-100
aras›nda görüldü¤ü bildirilmektedir. 15-34 yaﬂ
aras›nda pik yapar. Primer, sekonder ve tersiyer
evreler ﬂeklinde seyreder. Tedavi edilmeyen vakalar›n
%30’unda santral sinir sistemi, kalp ve di¤er iç
organlar› tutar.1-4

OLGU
61 yaﬂ›nda, sa¤ elini kullanan erkek hasta,
bacaklarda güçsüzlük yak›nmas› ile baﬂvurdu.
ﬁikâyetinin akut baﬂlad›¤›, yar›m saat içerisinde
ilerleyerek, yürüyemez duruma geldi¤i ö¤renildi.
Kollarda güçsüzlük, kol ve bacaklarda kar›ncalanma,
uyuﬂma, s›rt ve bel a¤r›s› tariflemeyen olgunun,
semptom öncesi enfeksiyon, travma ve aﬂ›lanma
öyküsü yoktu. 1 y›ld›r unutkanl›k ve idrar
inkontinans› baﬂlayan hastada, yat›ﬂ›ndan sonra
ilerleyen saatlerde idrar ve gaita retansiyonu geliﬂti.
Özgeçmiﬂinde; hipertansiyon, kronik obstrüktif
akci¤er hastal›¤› (KOAH), retinal arter oklüzyonuna
ba¤l› sol gözde görme kayb› (üç y›l önce), yirmi y›l
önce geçirilmiﬂ peniste a¤r›s›z deri lezyonu öyküsü
vard›. Sigara (günde 2 paket/54 y›l), antihipertansif,
bronkodilatatör ilaçlar kullanmaktayd›. Soygeçmiﬂinde özellik yoktu.
Fizik muayenesinde; solunum sesleri kabalaﬂm›ﬂ,
yayg›n ronküsleri mevcuttu. EKG’si normaldi. TA:
220/120 mmHg, nabz› 94/dk. ritmikti.
Nörolojik muayenesinde; meningeal irritasyon
bulgusu yoktu, ﬂuur aç›k, oryante, koopere,
konuﬂma ve anlama tamd›. Mini Mental Durum
De¤erlendirmesi test (MMSE) skoru 22/30 olup;
erken evre bir demans sendromunu düﬂündürdü.
Pupiller izokorik, direkt ›ﬂ›k refleksi sol gözde

midriatik, sa¤ gözde ise miyotik yan›tl›yd›. ‹ndirekt
›ﬂ›k refleksi bilateral miyotikti (Marcus Gunn pupili).
Fundus muayenesinde; sol gözde papilla soluk ve
arterler inceydi (3 y›l önceki iskemik optik tromboza
ba¤l›). Di¤er kraniyal sinir sistemi muayeneleri
normaldi. Motor sistem muayenesinde; sol
nazolabial sulkus silikti (sekel) ve sol üst
ekstremitede global hafif parezi mevcuttu. Sa¤ üst
extremitede global kuvvet tam, alt ekstremitelerde
ise global kuvvet 3/5 olup; kas tonusu üstte
normotonik, altta hipotonikti. Derin tendon
refleksleri, üst ekstremitelerde +++/+++, alt
ekstremitelerde patella refleksi +/+, aﬂil refleksi
al›nm›yordu. Kar›n cildi refleksi al›nmayan hastan›n,
taban cildi refleksi bilateral cevaps›zd›. Palmomental
refleks +/+ idi. Duyu muayenesinde, T9 dermatomu
seviyesi alt›nda hiperestezi ve anal bölgede e¤er
tarz›nda hipoestezi mevcuttu. Alt ekstremitelerde
vibrasyon ve pozisyon duyusu bozuktu. Serebellar
sistem muayenesi üstte normaldi, altta paraparezi
nedeniyle de¤erlendirilemedi. Gaita ve idrar
retansiyonu vard›.
Akut paraparezinin strüktürel ve nonstrüktürel
nedenlerini ay›rt etmek için çekilen kontrastl› dorsolomber MRG sonucunda, D11-12-L1 vertebralar
aras›nda uzanan, distal medulla ve konusu tutan T1
a¤›rl›kl› sekansta izointens (ﬁekil 1), T2 a¤›rl›kl›
sekansta sagital ve aksiyal kesitlerde hiperintens
lezyon vard› (ﬁekil 2, 3). Torakoabdominal BT’de ise,
arkus aorta düzeyinden itibaren, inen aorta dilate
olup; intimal kal›nlaﬂma ve düzensizlikler, ayr›ca
plevral ve perikardial effüzyon izlendi (ﬁekil 4, 5).
Karotis vertebral arter doppler USG’de belirgin bir
patolojiye rastlanmad›. Kraniyal BT’de, bilateral
sentrum semiovale, kaudoputaminal, talamik
bölgelerde multiple lakünler ve kraniyal MRG’de
bilateral sentrum semiovale, kaudoputaminal
talamik bölgelerde, ponsta T1 a¤›rl›kl› sekansta
hipointens, T2 a¤›rl›kl› sekanslarda hiperintens
lakünler ve serebellumda iskemik alanlar, hafif
düzeyde serebral atrofi ve ventriküler dilatasyon
mevcuttu (ﬁekil 6, 7, 8). EEG incelemesinde, sa¤
fronto-sentro-parietal bölgede, hafif organizasyon
bozuklu¤u mevcuttu.

ﬁekil 1. Dorsolomber MRI T1
a¤›rl›kl› sekansta izointens

Transvers miyelit düﬂünülen olgunun ay›r›c› tan›
amaçl› yap›lan BOS incelemesinde, hücre (-), pandy
(+), protein yüksek (65.3 mg/dL), glukoz (95 mg/dL)
eﬂ zamanl› kan glukozu (186.5 mg/dL), klor,
sodyum, potasyum de¤erleri normaldi. Oligoklonal
bant gözlenmedi. BOS sitolojisinde atipik hücre
yoktu ve kültürde üreme olmad›. BOS’da VDRL testi
anlaml›
pozitifti.
BOS
immunglobulin
G
elektroforezinde albumin konsantrasyonu: 101
mg/dL, IgG konsantrasyonu 18 mg/dL bulundu. Bir
hafta sonra tekrarlanan BOS incelemesinde protein
yüksekli¤i, VDRL (1/2 titrede) ve TPHA testinin
pozitifli¤i d›ﬂ›nda de¤erler normaldi.
Laboratuar tetkiklerinden, açl›k kan ﬂekeri hafif
yüksek (153 mg/dL), üre (170 mg/dL), BUN (79
mg/dL), kreatinin (5.7 mg/dL), ürik asit (7.9 mg/dL),
sedimantasyon (78 mm/saat) ve CRP (48.2 mg/L),

ﬁekil 2, 3. Dorsolomber MRI T2 a¤›rl›kl› sekanslarda sagital ve aksiyal
kesitlerde hiperintens lezyon

LDH (577 U/L), CK (1355 U/L), Fosfor (5.29 mg/dL)
de¤erleri yüksekti. Hb (9.11 g/dL), RBC (3.27 uL),
HCT (%27), PLT (160 uL), Ca (7 mg/dL) de¤erleri
düﬂük olup, hipertansiyona sekonder hafif kronik
renal yetmezli¤i olan hastan›n anemisi bu nedene
ba¤land›. WBC, tiroid fonksiyon testleri, vitamin
B12, vaskülit testleri [Anti trombin III %114.3,
Protein-C %138, Protein-S %130, Homosistein 14
umol/L, Antikardiolipin IgG 5.06, Antikardiolipin
IgM 4.07, Anti SSA 2.23, Anti SSB 5.5, Anti SM
0.48, ANA (-), Anti ds DNA 9.7, C-ANCA (-), PANCA
(-), MPO ANCA 2.42, PR3 ANCA 2.6], karaci¤er
enzimleri normaldi. Anti HBs pozitif olup, Hbs Ag ve
anti HIV negatifti. ‹ki kez tekrarlanan serum VDRL
testi (1/16 titre) ve TPHA testi pozitif bulundu. Üre,
BUN, kreatinin, fosfor yüksekli¤i, hemoglobin ve
kalsiyum düﬂüklü¤ü nedeni ile yap›lan bat›n USG’de,
her iki böbrekte ekojenite art›ﬂ› kronik renal

ﬁekil 4. Arkus aorta ve desenden aortada dilatasyon intimal düzensizlik ve kal›nlaﬂma

ﬁekil 5. Plevral ve perikardial effüzyon

ﬁekil 6. Kraniyal MR’da T1 a¤›rl›kl›
sekansta bilateral sentrum
semiovale, kaudoputaminal, talamik
bölgelerde hipointens T2 a¤›rl›kl›
sekanslarda hiperintens lakünler

ﬁekil 7. Ponsta T2 a¤›rl›kl› sekanslarda
hiperintens görünüm

yetmezli¤i düﬂündürdü. Kan transfüzyonu ve s›v›
replasman› yap›larak renal fonksiyonlar takip edildi
ve hospitalizasyon s›ras›nda diyaliz endikasyonu
olmad›. Nörosifiliz tan›s› alan olguya 1 gr/gün
metilprednisolon (7 gün süreyle), 21 gün
uygulanmas› planlanan 4x6 milyon ünite kristalize
penisilin, hipertansiyon, hiperglisemi, KOAH ve akut
pnömoniye yönelik tedavi baﬂland›. Tedavinin ikinci
gününde, alt ekstremitelerde kuvvet 3/5’ten 4/5’e
yükseldi. ‹drar ve gaita retansiyonunda de¤iﬂiklik
olmad›. Steroid tedavisinin 4. gününde uygulanan
hiperakut dönem EMG’de, altta motor liflerde
hakim, akut-subakut dönem, bir polinöropati
sendromu saptand›. Hastan›n kaybedilmesi
sebebiyle testin kontrolü yap›lamad›. Tekrarlanan
CRP düzeyi, normal de¤erlere düﬂmekle birlikte, kan
tablosundaki di¤er de¤erlerde bir de¤iﬂiklik olmad›.
Sonuç olarak, nörosifilizin nörolojik semptomlar›ndan gaita retansiyonu düzelen ve paraparezisi
k›smen gerileyen hasta, eklenen sistemik komplikasyonlar sonucu yat›ﬂ›n›n 18. günü kaybedildi.

TARTIﬁMA
Nörosifiliz, menenjit ve meningovasküler sifiliz gibi
erken klinik sendromlar ve bir vasküler sifiliz olan
paralizi jeneral, tabes dorsalis, optik atrofi,
meningomiyelit gibi 1-12 y›l içinde geliﬂen, geç klinik
sendromlar olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.1-3

ﬁekil 8. Serebellumda T2 a¤›rl›kl›
sekanslarda hiperintens lezyonlar

Tabes dorsalis d›ﬂ›nda, birkaç spinal sifiliz tipi vard›r.
Bunlar sifilitik meningomiyelit, spinal meningovasküler sfilizdir.1-8
Olgumuzun 20 y›l önce peniste a¤r›s›z ülser öyküsü
ve muayenede ayn› bölgede gözlenen skar, kanda
sifiliz testlerinin pozitifli¤i, hastal›¤›n primer sifiliz
evresinden geçti¤ini düﬂündürdü.
Sekonder sifiliz evresinde ise, genital bölgede
condyloma lata, eklem enfeksiyonu, ciltte döküntü,
hepatit, böbrek hastal›klar›, menenjit gibi bulgular
görülür. Olgumuzda, bu semptom öyküsünün
bulunmamas›na ra¤men, serum ve BOS’ta sifiliz
testlerinin pozitifli¤i, bu evreyi sessiz enfeksiyon
halinde geçirdi¤ini düﬂündürdü.
Tersiyer sifiliz dönemi, tedavi edilmeyen vakalar›n
%35'inde ilk enfeksiyondan yaklaﬂ›k 10 y›l sonra
ortaya ç›kmaktad›r. Gom mevcudiyeti, santral sinir
sistemi, kalp ve di¤er iç organ tutulumlar› ile
seyretmektedir. Olgumuzda gom saptanmamakla
birlikte, tersiyer evrede gözlenen nörolojik,
kardiyovasküler, di¤er sistemik tutulum bulgular›
mevcuttu.4-7,9
Nörosifiliz tersiyer evreye özgü bir tablo olup; erken
dönemde, meninks ve damarlar›, geç dönemde ise,
beyin ve spinal kordu etkiler. Tedavi edilmeyen
vakalar›n %10’unda nörosifiliz geliﬂir. Görülme s›kl›¤›,

yüz binde 0.4’tür. Sifilize ba¤l› spinal miyelit görülme
s›kl›¤› ise oldukça nadirdir. SSS etkilenimi, tersiyer
dönemde oldu¤u kadar, akut-subakut aseptik
menenjit ﬂeklinde primer dönemde de olabilir.1-3
Olgu, genital bölge skar›n›n 20 y›l öncesine ait
olmas›, serum ve BOS’ta sifiliz testlerinin pozitifli¤i,
spinal miyelit bulgular›n›n ve kraniyal incelemesinde
yer yer lakünler iskemik gliotik odaklar, hafif
düzeyde serebral atrofi ve ventriküler dilatasyonun
varl›¤›, menenjit öyküsünün olmamas›, kalp ve aort
gibi büyük damar tutulumunun eﬂlik etmesi, renal
yetmezlik varl›¤› göz önüne al›narak tersiyer dönem
nörosifiliz olarak de¤erlendirildi.
Nörosifiliz, nöropsikiyatrik bozukluklar, serebrovasküler hastal›k, okulopati, miyelopati, nöbet,
beyin sap› ve kraniyal sinir tutulum bulgular› ile
görülebilmektedir.7,8 Olgumuzda
unutkanl›k,
serebrovasküler hastal›k, okulopati ve miyelopati
bulgular› mevcuttu.
Nörosifilizin semptomlar›, literatürde, kiﬂilik
de¤iﬂiklikleri (%33), ataksi (%28), inme (%23),
oftalmopati (%17), üriner semptomlar (%17),
ﬂimﬂek çakar tarzda saplan›c› a¤r›lar (%10), baﬂa¤r›s›
(%10), vertigo (%10), iﬂitme kayb› (%10), nöbetler
(%7)
ﬂeklinde
tan›mlanm›ﬂt›r.7,8 Olgumuzda
yukar›daki semptomlardan unutkanl›k, ataksi,
paraparezi, oftalmopati, sfinkter kusuru (idrar ve
gaita retansiyonu) ve baﬂa¤r›s› bulunmaktayd›.
Nörosifilizin bulgular›, literatürde, hiporefleksi
(%50), duyusal bozukluk (%48), pupilla
de¤iﬂiklikleri (%43), kraniyal nöropati (%36),
demans-mani-paranoya (%35), romberg bulgusu
(%24), charcot eklemi (%13), hipotoni (%10), optik
atrofi (%7) ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.7,8 Olgumuzda
yukar›daki bulgulardan hiporefleksi, duyusal
bozukluk, erken evre demans, romberg bulgusu,
hipotoni bulunmaktayd›.
Transvers miyelit, en s›k multipl skleroz ve infeksiyon
(ör. HIV ile birlikte) sonras› görülmektedir. Ayr›ca vit
B12 eksikli¤i, mikst konnektif doku hastal›¤›,

metabolik, toksik, travmatik, tümöral, diskopati,
radyasyon, vasküler, inflamatuar nedenlere ba¤l› ve
herediter olarak da görülebilmektedir. Spinal
miyelitle kendini gösteren nörosifilize ise oldukça
nadir rastlanmaktad›r.1-4,9,10
Akut transvers miyelitli olgumuzun al›nan öykü ve
muayene bulgular› ›ﬂ›¤›nda ay›r›c› tan›da; vaskülit
aç›s›ndan yap›lan testlerde bir patoloji yoktu.
Kraniyal ve spinal görüntüleme incelemelerinde
multipl sklerozu (MS) düﬂündüren görüntülere
rastlanmad›. BOS incelemesinde ise OKB negatifti ve
böylece MS’den uzaklaﬂ›ld›. Aﬂ›, toksik ajan, travma,
radyasyon ve enfeksiyon öyküsünün olmamas› ve vit
B12 düzeyinin normal bulunmas›, HIV testlerinin
negatifli¤i ile bu tan›lardan uzaklaﬂ›ld›. Görüntüleme
tetkiklerinde, yer kaplay›c› lezyona, anlaml› bir
diskopatiye rastlanmad›. Talamik lakünler, serebellar
lezyonlar
aç›s›ndan
kraniyal
görüntüleme
yöntemlerine ek olarak, karotis vertebral doppler
USG incelemesinde ve vaskülit testlerinde bir
patolojiye rastlanmamakla birlikte; var olan
hipertansiyonun bu lezyonlar›n etyolojisinde rolü
oldu¤u düﬂünüldü. Kan serolojisinde, literatürle
uyumlu VDRL, TPHA test pozitifli¤i gözlendi.
Literatürde; BOS incelemesinde, TPHA ve VDRL
pozitifli¤i, BOS IgG indeksinin 0.7 ve üstünde olmas›;
erken sifilizde, BOS’da mm3’te 10’dan fazla hücre
varl›¤›; geç sifilizde ise, BOS’da mm3’te 5 hücrenin
varl›¤›n›n bile anlaml› oldu¤u kabul edilmektedir.6,11
Nörosifilizin BOS incelemesinde en önemli tan›
kriteri; protein art›ﬂ›, VDRL ve TPHA pozitifli¤i olarak
ifade edilmektedir.1-3 Sekonder sifilizde ise, tedavisiz
VDRL titreleri genellikle 1:32 veya daha yüksek
pozitif bulunmaktad›r. Olgumuzda gözlenen BOS
serolojisi bulgular› literatürle uyumluydu.11,12,14,15
Literatürde EMG incelemesinde, tabes dorsalis
hastalar›nda H refleksi kaybolmas›n›n, tibial sinir SEP
incelemesinin bozulmas›n›n (meningeal sifiliz ve
tabes dorsalis) nörosifilitik kök tutulumunu
gösterdi¤i ifade edilmektedir. Olgumuzda SEP
uygulanamamakla birlikte, H refleksler elde
edilemedi. Bu da nörosifilitik spinal kök tutulumunu
düﬂündürdü. Literatürde sifilizde ileti çal›ﬂmalar›

genellikle normal olup, k›smi ön kök tutulumundan
dolay› nadiren motor lifler tutulabilmektedir.
Olgumuzun EMG incelemesinde; altta motor liflerde
hakim, akut-subakut dönem bir polinöropati
sendromu gözlendi. Bu bulgular literatürle
uyumluydu.6
Sifilizde, kompleks parsiyel status epileptikus veya izole
status epileptikus bir nörosifiliz manifestasyonu gibi
görülmektedir. Olgumuzda, epileptik nöbet mevcut
olmay›p, EEG incelemesinde sa¤ fronto-sentro-parietal
bölgede hafif organizasyon bozuklu¤u izlendi.14,15
Literatürde
görüntüleme
çal›ﬂmalar›nda;
meningovasküler sifilizde, serebral iskemik lezyonlar,
sifilitik miyelit, intraserebral gomlar ile anjiyografik
incelemede nörovasküler yap›da daralma ve
dilatasyonlar, düzensiz damar görünümleri
bildirilmiﬂtir. Paralizi jeneralde ise, kraniyal MRG’de
frontokortikal atrofi ve frontal yüksek sinyal
intensiteleri gözlenmektedir.7,8,12,13,15,16,17 Olgumuzda
intraserebral ve intraspinal gommatöz lezyon,
frontokortikal atrofi ve belirgin iskemik odaklar
gözlenmedi. Kraniyal incelemelerinde gözlenen hafif
kortikal atrofi ve lakünler, yerleﬂimi itibariyle yaﬂ› ve
HT öyküsü ile uyumlu olabilece¤i gibi, sifilizde de
gözlenebilmektedir. Sifilitik miyelitte, spinal
MRG’de, olgumuzdakine benzer ﬂekilde T2 a¤›rl›kl›
imajlarda hiperintens alanlar gözlenir.8,17 Olgunun
kaybedilmesi nedeniyle di¤er sistemlerde gözlenen
sifilitik lezyonlar›n taranmas› amac›yla abdominal,
serebral ve spinal anjiyografi uygulanamad›.12,13
Olgumuzun lumbosakral MRG’sindeki D11-12-L1’e
kadar uzanan patolojik görüntünün, sifilize ba¤l› bir
miyelit tablosu oldu¤u düﬂünüldü.12,13 Yine
torakoabdominal BT’de, desenden aortu da içine alan
aorttaki cidar düzensizlikleri ve dilatasyonlar,
perikardda effüzyon, kronik renal yetmezlik, üç y›l
önce geçirilmiﬂ retinal arter oklüzyonu ve kraniyal BT
ile kraniyal MRG incelemesindeki multipl lakünler,
hafif serebral atrofi, ventrikül dilatasyonu gözlenmesi
ve MMSE’de erken evre demans saptanmas›, sifilizin
olas› vasküler komplikasyonunu düﬂündürdü.12,13

Olgu, klinik semptomlar›n, pozitif serolojik testlerin,
BOS’da pozitif VDRL testi, spinal kord MRG’de,
torakoabdominal BT’de, bat›n USG’de görülen
lezyonlar›n de¤erlendirilmesinden sonra, nörosifiliz
(spinal miyelit ve erken evre demans ile seyreden) ve
kardiyovasküler sifiliz (abdominal aort dilatasyonu,
aortit) ile komplike olan tersiyer dönem spinal sifiliz
olarak de¤erlendirildi. Literatürde sifilitik transvers
miyelit tablosu ile seyreden çok az vaka bildirilmiﬂtir.
Bu literatürlerden birinde vakalar›n spinal tutuluma
ait yak›nmalar› dört ay gibi daha uzun bir süre içinde
yerleﬂiyordu.1-3 Oysa bizim olgumuzda, spinal
tutulum bulgular› çok k›sa bir süre içinde akut olarak
yerleﬂti ve literatürde parapareziye s›kl›kla a¤r› eﬂlik
ederken olgumuz a¤r› tan›mlam›yordu.
Sonuç olarak, olgumuzdaki tablonun sifilitik
meningomiyelit tablosu ile uyumlu oldu¤unu
düﬂündük. Çünkü aortada, retinada, kardiyak ve
kraniyal alanda mevcut olan vasküler patolojinin,
hastan›n hipertansiyonu, KOAH, hiperglisemi ve
renal yetmezli¤ine ba¤l› olabilece¤i gibi, sifilizin
küçük damar endarteriti yapmas› nedeniyle bu
tablonun sifilizin komplikasyonu olarak da
geliﬂebilece¤i düﬂünüldü. Literatüre k›yasla, a¤r›s›z
ve hiperakut geliﬂen sifilitik transvers miyelit
olgusunu, nadir görülmesi ve ayr›ca tabloya HIV’in
eﬂlik etmemesi nedeniyle ilginç bulduk.9,16
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