G‹R‹ﬁ
Her iki cinsi eﬂit olarak etkileyen nörofibromatozis
(NF), deri ve sinir sistemini tutan hastal›klar aras›nda
en yayg›n görülenidir. NF1 ve NF2, otozomal
dominant geçiﬂli olup mutasyonlar yeni vakalar›n
%50’sini oluﬂturmaktad›r. NF1, 17. kromozomdaki,
NF2 ise, 22. kromozomdaki gen defekti ile oluﬂur.
NF1’in görülme s›kl›¤› 1/3000, NF2’nin ise
1/50000’dir.1

OLGU 1
30 yaﬂ›nda kad›n hasta, dirençli epilepsi ve mental
gerilikle de¤erlendirildi. Alt› ayl›kken ayda 1-2 kez
olan, saniyeler süren, irkilme, göz k›rpma
hareketlerinin eﬂlik etti¤i nöbetlerinin baﬂlad›¤›
ö¤renildi. 1 yaﬂ›nda baﬂ›n sola zorlu deviasyonu,
bilinç kayb› ile giden jeneralize tonik, atonik
nöbetlerin eklendi¤i; 20 yaﬂ›na geldi¤inde sa¤ el ile
burun silme, ba¤›rmayla baﬂlayan, bilinç kayb›n›n,
tonik kas›lmalar›n, idrar-gaita inkontinans› ve
sald›rgan davran›ﬂ stereotipisi bulunan nöbetlerinin
giderek artt›¤› (haftada 3-4 gün, günde 10-15 kez
kadar), postiktal konfüzyon süresinin de¤iﬂkenlik
gösterdi¤i bildirildi.
Bu nöbetler günün her saatinde olup, düzenli
kulland›¤› karbamazepin (CBZ), sodyum valproat
(VPA), lamotrijinden (LTG) oluﬂan antiepileptik ilaç
kombinasyonuna yan›t vermiyordu. Özgeçmiﬂinde;
postpartum
hipoksi,
pürülan
menenjit,
menstrüasyon düzensizli¤i öyküsü vard›. Motor
geliﬂimi normal olup; mental retardasyonu nedeniyle
ö¤renim göremedi¤i ö¤renildi. Hiperaktivite, febril

konvulsiyon tan›mlamayan olguda, say›lar› yaﬂla art›ﬂ
gösteren cafe au lait lekeleri do¤umdan itibaren
vard›.
Soygeçmiﬂinde;
akraba
olmayan
ebeveynlerinden annesinde NF1 mevcuttu.
Kardeﬂinin de dahil oldu¤u di¤er aile bireyleri
sa¤lamd›.
Kulland›¤› ilaçlar, CBZ (1200mg/g,) VPA (1000mg/g),
LTG (200 mg/g) olup; al›ﬂkanl›klar›nda özellik yoktu.
Fizik muayenesinde, bilateral aksiller çillenme, her iki
bacakta, s›rt ve sol scapulada çaplar› 5 mm-4 cm
aras›nda de¤iﬂen, toplam 9 adet cafe au lait lekesi
(sütlü kahve renkli), boyun, s›rt, lomber bölge, sa¤
meme üzerinde toplam 12 adet molluscum fibrosum
mevcuttu (ﬁekil 1, 2, 3).
Nörolojik muayenesinde ﬂuur aç›k, kooperasyon
mental retardasyon nedeniyle yetersizdi. Konuﬂma
primitifti. Soyut düﬂünce yetersizdi. Kranial sistem
muayenesi, sol gözde konjenital hirschberg alternan
ekstropia d›ﬂ›nda normaldi. Lisch nodülü yoktu.
Motor, duyu ve serebellar sistem muayenesi normal
olup; derin tendon refleksleri bilateral hipoaktif,
taban cildi refleksleri fleksördü. ‹nkontinans› yoktu.
Rutin laboratuar tetkiklerinde anemi vard›.
Yat›ﬂ›ndan sonra nöbetlerinin devam› üzerine
incelenen serum VPA de¤eri düﬂük bulunarak
2000 mg/g olarak art›r›ld›. Nöbetlerin say›s›nda k›sa
süreli bir azalma gözlendi.
‹nteriktal EEG incelemesinde sol hemisferde
frontalde daha belirgin olmak üzere yavaﬂlama ve
1 sn. süreli deﬂarjlar vard›.

ﬁekil 1, 2, 3. Aksiler çillenme, molluscum fibrosum, cafe au lait lekeleri

Kontrastl› kranial MRG'sinde, sa¤ temporal bölgede
T1 ve T1 inversion recovery sekanslar›nda
hipointensite; T2 ve FLAIR sekanslar›nda ise
hiperintensite mevcuttu (ﬁekil 4, 5).

multifokal düzensiz diken aktiviteleri, sa¤ frontal
bölgede faz karﬂ›laﬂmas›, karﬂ› hemisfere yans›yan
düzensiz keskin dalga aktivitesi, sa¤da belirgin her
iki frontal bölgede keskin ve 1-2 Hz. delta aktivitesi
ve sonras›nda tüm hemisferde yayg›n bir supresyon
izlendi (ﬁekil 8).

ﬁekil 4, 5. Kranial MRG

Kafa ve vertebral direkt grafileri ve tüm bat›n USG
normaldi.
Psikometrik incelemede olgunun koopere olmamas›
ve test yönergelerini anlamamas› nedeniyle sadece
IQ testi uygulanm›ﬂ olup IQ 35-49 ararl›¤›nda, orta
derecede zeka gerili¤i ile uyumluydu.
Kontrastl› kranial MRG’de sa¤ temporal bölgede
lezyonun görülmesi, EEG'de ise patolojinin sol
hemisferde
bask›n
olmas›
sonucu
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fluorodeoksiglukoz (FDG) enjeksiyonu ile yap›lan
serebral PET incelemesi yap›ld›. Sa¤ temporal lobda
normalden ve karﬂ› temporal lobdan belirgin
derecede az FDG da¤›l›m› bulundu (ﬁekil 6, 7). Bu
bulgular epileptik oda¤›n sa¤ temporalde oldu¤unu
düﬂündürdü.

ﬁekil 6, 7. Kranial PET

Nöbet çeﬂitlili¤i ve postiktal konfüzyon süresinin
de¤iﬂkenli¤i nedeniyle, nöbetin baﬂlang›c›n›, seyrini,
yay›l›m›n›, tipini tan›mlamak için video-EEG
monitörizasyonu uyguland›. Bu incelemede, yayg›n

ﬁekil 8. Video EEG monitörizasyonu

PET, Kranial MRG, Video EEG incelemeleri sonucu;
sa¤ temporaldeki kortikal disgenezinin nöbetlerden
sorumlu oldu¤u kabul edildi. Annede NF1 varl›¤›,
bilateral aksiller çillenme, cafe au lait lekeleri,
molluscum fibrosumlar›n varl›¤›, dirençli epileptik
nöbetlerin varl›¤› klinik kesin NF1 olarak
de¤erlendirildi.
Tedavi s›ras›nda ataksi, konfüzyon, bulant› ve
kusmalar› geliﬂen ve nöbetleri kontrol edilemeyen
olguda VPA kan düzeyinin normal gelmesi üzerine
VPA dozu de¤iﬂtirilmedi. LTG ve CBZ dozu azalt›ld›.
Levatirasetam (LEV) eklendi (2000 mg). Tedavi sonucu
ataksi, konfüzyon ve kusma yak›nmas› düzeldi. Demir
eksikli¤i anemisi düzeltildi. LEV (2000 mg), LTG
(100 mg), VPA (2000 mg), CBZ (600 mg) ile takibe
al›nd›. Nöbet say›s›n›n tekrar artmas› üzerine; kortikal
displazi ve mezial temporal skleroz (MTS) tan›s›yla, sa¤
temporal lobektomi ve amigdalohipokampektomi
uyguland›. Biyopsi materyalinin patolojisi glionöronal
hamartom ile uyumluydu.
Post op. kranial MRG’de sa¤ temporal lob alan›nda
porensefali ve sa¤ parafalksian kortikosubkortikal

ensefalomalazik gliosiz alanlar› gözlendi. Mezial
temporal lob anteriorunda, korpus amiglada
düzeyinde, T1 sekanslarda izointensite, T2 ve FLAIR
sekanslarda hiperintensite postiktal sinyal art›ﬂ›n›
düﬂündürdü. Post op. nöbet s›kl›¤› azalan olgunun
LTG tedavisi kesildi. Di¤er ilaçlar›na ayn› dozda
devam edildi (ﬁekil 9).

Fizik muayenesinde; sa¤ elli, TA 110/70 mmHg,
nab›z 82/dk./R idi. Tüm vücudunda do¤uﬂtan
bulunan, yaﬂla artan, yayg›n (6’dan fazla), çaplar›
0,2-2 cm aras›nda de¤iﬂen molluscum fibrosum,
çaplar› 0,5-4 cm aras›nda de¤iﬂen cafe au lait
lekeleri, aksiller çillenmeler ile de¤erlendirildi
(ﬁekil 10). Di¤er sistem muayenelerinde patoloji yoktu.

ﬁekil 9. Kranial MRG Post op

‹ki ay sonra nöbet say›s›n›n artmas› ve nöbet tipinin
de¤iﬂmesi (otomatizmalar, sterotipik nöbetler)
üzerine uygulanan kontrol nörolojik muayenesinde
de¤iﬂiklik saptanmad›. ‹nteriktal EEG’sinde tüm
derivasyonlarda teta ve yer yer delta aktivitelerinin
eﬂlik etti¤i yayg›n yavaﬂlama izlendi. Beyin temel
biyoelektrik aktivitesi yetersizdi. Kontrol kranial
MRG’de daha önceki post op. kranial MRG’den
farkl› olarak, sol aurikula çevresinde, parotis bezini
k›smen oblitere eden, kontrast tutan pleksiform
nörofibromla uyumlu lezyon gözlendi. Tedavi olarak
LEV (2500 mg), VPA (3000 mg), CBZ (1200 mg)
uygulanmas›na ra¤men nöbetlerinin kontrol alt›na
al›namamas› sebebiyle; nöbet kontrolü amaçl› vagal
sinir uyar›m› düﬂünüldü.

OLGU 2
59 yaﬂ›nda kad›n hasta, k›z›nda epilepsi ve
nörofibromatozis saptanmas›, cildinde yayg›n
kahverengi lekeler ve ﬂiﬂlikler olmas›, unutkanl›k
yak›nmalar›yla de¤erlendirildi.

ﬁekil 10. Aksiler çillenme, molluscum
fibrosum, cafe au lait lekeleri

Nörolojik muayenesinde; ﬂuur aç›k, koopereydi.
Kranial sinir incelemelerinde görme normal olmakla
birlikte; sa¤ iriste 2, sol iriste 3 adet fibrom (Lisch
nodülü) mevcuttu (ﬁekil 11, 12). Di¤er kranial sinirler
ve sistem muayeneleri normaldi.
Rutin laboratuar incelemeleri, kafa ve vertebral
direkt grafileri, Bat›n USG, EEG ve odiyometrik
incelemeleri normaldi.
Kontrastl› kranial MRG’de sol kaudoputaminal
kronik dönem enfarkt mevcuttu. MMSE 24/30
olarak de¤erlendirildi.
Aile anemnezi olmayan olgu, aksiller çillenme,
yayg›n cafe au lait lekeleri, yüz, gövde ve
ekstremitelerde yayg›n molloscum fibrozumlar, her
iki iriste multipl Lisch nodülü varl›¤› ile
nörofibromatozis Tip 1 tan›s›n› ald›.

TARTIﬁMA
Özgeçmiﬂinde, bilateral mastektomi (meme ca)
vard›. Soygeçmiﬂinde, ailesinde ayn› lezyonlara sahip
akrabas› yoktu. Sigara kullan›m› d›ﬂ›nda al›ﬂkanl›k ve
ilaç kullan›m› yoktu.

Nörofibromatozis, deri, sinir sistemi ve göz belirtileri
oluﬂturan fakomatozlar içinde en s›k görülenidir.1-4
NF1 eriﬂkin ve çocuk yaﬂlarda; NF2 ise genellikle 1.-

ﬁekil 11, 12. ‹riste Lisch nodülleri

2. dekatlarda ilk tan›s›n› al›r.5 NF, otozomal
dominant geçiﬂlidir. %100 penetrasyon göstermekle
birlikte de¤iﬂken ekspresyonlar› olup; %50 oran›nda
yeni mutasyonlar görülmektedir. Patogenez hala
aç›k de¤ildir.6-8
NF1, ciltte çok say›da cafe au lait lekeleri, aksileringuinal çillenmeler, nörofibromlar, pleksiform
nörofibromlar, iriste Lisch nodülleri, beyin, kafa
çiftleri, omurilikte tümörler, kemik anomalileri ile
kendini gösterir. Yaklaﬂ›k %50 olguda ö¤renme ile
ilgili zihinsel problemler görülmektedir. NF2 ise daha
çok bilateral akustik nörinomla kendini gösterir, deri
belirtileri NF1‘e göre daha azd›r. ‹ﬂitme sinirindeki
tümörler nedeniyle iﬂitme kayb› ilk belirti olarak
ortaya ç›kmaktad›r.6,9 Cafe au lait’lar, en erken ve
sürekli belirtilerdir. Do¤umda var olabilen bu lekeler
daha sonra da ortaya ç›kabilir. Yaﬂla büyüklükleri ve
say›lar›nda art›ﬂ gözlenir. Nörofibromlar, genellikle
10 yaﬂ›ndan sonra ve s›kl›kla gövdede belirir,
puberteden sonra say›lar› artar. Pleksiform
nörofibromlar ise s›kl›kla yüz bölgesinde
bulunur.6,10,11 Olgular›m›zdaki cilt lezyonlar›
do¤umda mevcut olup; ilerleyen yaﬂla say› ve boyut
art›ﬂ› göstermiﬂti, bu durum literatürle uyumluydu.
‹risin pigmente hamartomlar› olarak adland›r›lan
Lisch nodülleri en s›k rastlanan göz bulgusudur.
S›kl›kla 6 yaﬂ›ndan sonra görülmektedir. NF1’de
Lisch nodülleri 6 yaﬂ›n alt›nda %10, 30 yaﬂ›n alt›nda
%50, 60 yaﬂ›n alt›nda ise %100 oran›nda
görülür.10,14,15 Bilateral Lisch nodülleri, NF1 için
yüksek oranda karakteristiktir.16 Literatürle uyumlu
olarak; 59 yaﬂ›ndaki ikinci olgumuzda bilateral Lisch

nodülleri mevcuttu. 30 yaﬂ›ndaki 1. olgumuzda ise
Lisch nodülü yoktu.
Literatürde de ifade edildi¤i gibi, NF1’de iskelet
sistemine ait sorunlar da saptan›r.10,14,30,31
Olgular›m›zda iskelet sistemine ait bir bozukluk
saptanmad›.
NF-1’de, %40-60 oran›nda biliﬂsel bozukluk, okul
performans›n›
etkileyen
ö¤renme
güçlü¤ü
12,13
bulunmaktad›r.
Olgu 1’in mental retardasyon
nedeniyle ö¤renim göremedi¤i; Olgu 2’nin ise dikkat
eksikli¤i ve ö¤renme güçlü¤ü nedeniyle sadece
ilkokulu bitirdi¤i ö¤renildi. Olgu 1’de orta derecede
zeka gerili¤i vard›. Olgu 2’de ise MMSE test sonucu
24/30 olup; literatürle uyumluydu.
NF’de ö¤renme güçlü¤ü ve davran›ﬂ bozukluklar› s›k;
mental retardasyon ve epileptik nöbetler daha az
s›kl›kla görülmektedir.10 Creange ve ark.n›n, NF1’li
87 olguluk çal›ﬂmalar›nda; 28 baﬂa¤r›s›; 7
hidrosefali; 5 epilepsi; 1 lakuner inme; 1 ak madde
hastal›¤›; 3 intraspinal nörofibrom; 1 fasial paralizi; 5
radikülopati; 2 polinöropati; 20 optik yolak tümörü;
2 menengiom; 3 serebral gliom ve 6 malign periferik
sinir k›l›f› tümörü olgusuna rastlanm›ﬂt›.17 NF1’de
epilepsi prevalans›, literatürlerde %3.8-14 oran›nda
görülür.18-20 198 olguluk retrospektif serilik
literatürde, olgular›n 12’sinde (%85) parsiyel,
2’sinde (%15) jeneralize nöbet vard›. 9 olguda
epilepsi beyin lezyonuna sekonderdi (%64). Bu 9
olgunun 5’inde (ilk semptom epilepsi) serebral
tümör, 3’ünde kortikal malformasyon ve 1’inde ise
mesial temporal skleroz saptand›. Nöbetler 4 olguda

ilaca dirençliydi. Dirençli epilepsi olgular›n›n
ço¤unda mental retardasyon ve bunlar›n 3’ünde
kortikal malformasyon saptand›.20 NF’de epileptik
nöbetler çeﬂitlilik gösterebilir. Çocuklarda West
sendromu ﬂeklinde baﬂlayabilece¤i gibi, parsiyel,
kompleks parsiyel ve sekonder jeneralize nöbetler
tarz›nda da görülür, hatta bu tablolar iç içe geçerek
dirençli nöbet olarak seyreden kompleks tablolar
tarz›nda da gözlenebilir. Literatür ile uyumlu olarak
birinci olgumuzda nöbetler baﬂlang›çta irkilme gibi
k›sa süreli ve s›kl›¤› az iken zamanla artan parsiyel,
kompleks parsiyel ve son zamanlarda geliﬂen
sterotipilerin eﬂlik etti¤i sekonder jeneralize nöbet
kompleksleri ﬂeklinde çeﬂitlilik gösterdi. Bu nöbetler
tedaviye dirençliydi, sa¤ temporal lobektomi ve
amigdalohipokampektomi sonras› nöbet say›s›
azald›, stereotipik hareketlerin ön planda oldu¤u
kompleks nöbetler ﬂeklinde devam etti. 2.
olgumuzda ise epilepsi saptanmad›. Olgu 1’deki
patoloji, PET’te sa¤ temporal, video-EEG’de ise sa¤
frontotemporal bölgede odakla uyumluydu.
‹nteriktal EEG’de gözlenen farkl› lokalizasyonun, sa¤
temporal odakl› deﬂarj›n h›zla sola yay›lmas›na ba¤l›
olaca¤› düﬂünüldü. NF1, epilepsi form çeﬂitlili¤i
kadar, elektrofizyolojik incelemelerde de farkl›l›klar
gösterebilmekteydi.

hamartom ve heterotopi ile uyumlu olduklar›
düﬂünülmektedir. Olgu 1’deki kranial MRG görüntüsü
literatürle uyumluydu. Yap›lan incelemeler sonucu
olgumuzdaki epileptik nöbetlerin dirençli olmas›
lezyonun serebral hamartom, kortikal displazi veya
mezial temporal skleroz (MTS)‘a ba¤l› olabilece¤ini
düﬂündürdü. Post op. biyopsi materyalinin patolojisi,
literatürle uyumlu olarak glionöronal hamartomu
gösterdi.25,28,29 2. olguda ise kranial MRG normaldi.

NF1 olgular›n›n kranial MRG incelemelerinde %94
oran›nda patolojik bulguya rastlan›r.21 Bazal
gangliyonlarda ve beyaz cevherde, T2 sekanslarda
fokal hiperintensite s›k görülür. Baz› bazal gangliyon
lezyonlar›, T1 sekanslarda da hiperintens görülebilir.
Beyaz cevher lezyonlar› ise, T1 görüntülerde
izointenstir.22,23 Bazal gangliyon lezyonlar›, beyaz
cevherde izlenen lezyonlardan farkl› olarak kitle
etkisi gösterebilir.25
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NF1’deki serebral fokal nodüler lezyonlar›n s›kl›kla
mental retardasyona, ö¤renme güçlü¤üne ve
muhtemel bir epilepsi oda¤› gibi de¤iﬂik problemlere
neden olabilece¤i ileri sürülmektedir.24,26,27 Bu
lezyonlar›n s›kl›kla regresyona u¤ramas›, neoplazm
geliﬂimi bildirilmemesi, benign nitelikte olduklar›n›
düﬂündürür. T2 hiperintensitelerinin natürü
bilinmemekle birlikte; benign olmalar› nedeniyle

Sonuç olarak, her iki olgumuz, 1987'de "National
Institutes of Health Consensus Conference"de
tan›mlanan NF1 tan› kriterlerini doldurmaktayd›.
Olgular›m›zda ortak olan cilt belirtilerine ek olarak;
Olgu 1’de dirençli epilepsi, ö¤renme güçlü¤ü,
mental gerilik; Olgu 2’de ise bilateral Lisch nodülü ve
ö¤renme güçlü¤ü vard›. Olgu 1’deki NF tablosu
otozomal dominant geçiﬂli olarak düﬂünülürken;
Olgu 2’de aile öyküsünün olmay›ﬂ›, olgunun kad›n
olmas› sebebiyle, literatürle de uyumlu olarak geçiﬂin
mutasyonel olabilece¤i düﬂünüldü.32 Olgu 1’in
dirençli epilepsisi ve bu durumun serebral
hamartoma sekonder olmas› epileptik olgularda
etyolojik araﬂt›rma yap›l›rken fakomatozlar›n cilt
belirtilerinin göz ard› edilmemesinin gereklili¤ini ve
genetik dan›ﬂmanl›¤›n önemini gösterdi.
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