Öz ve soy geçmiﬂinde bir özellik yoktu.
Fizik muayenede kan bas›nc›: 140/80 mm Hg,
ateﬂ: 36°C. Kol ve bacaklar›nda eritemli papülo
nodüler lezyonlar mevcuttu.

G‹R‹ﬁ
Sarkoidoz sistemik granülamatöz bir hastal›kt›r.
Etyolojisi bilinmez. Sinir sistemi tutulumu s›k de¤ildir.
Periferik sinir sistemi tutulumu daha da seyrek
görülür.1
Burada deri, böbrek ve periferik sinir sistemi
tutulumu ile seyreden ve elektrofizyolojik
incelemelerine göre periferik sinir sistem tutulumu
farkl› özellikler gösteren bir sarkoidoz olgusu
sunulmaktad›r.

OLGU SUNUMU
57 yaﬂ›ndaki erkek hastan›n A¤ustos 2007 tarihinde
kol ve bacaklar›nda k›rm›z› mor renkli döküntüler
ortaya ç›km›ﬂ. Daha sonra ayak bileklerinde ﬂiﬂlikler
oluﬂmuﬂ. Bunlar› takiben ayaklar›nda ve
bacaklar›nda, ard›ndan el ve kollar›nda güçsüzlük
baﬂlam›ﬂ. Çeﬂitli polikliniklerde muayene olan hasta
polinöropati ön tan›s› ile etyoloji araﬂt›r›lmak üzere
nöroloji klini¤ine yat›r›ld›.

Nörolojik muayene: Kraniyal sinirler normaldi. Dört
ekstremitede güç kayb› vard› (distallerde güç 2-3/5;
proksimallerde 4/5 düzeyinde). Derin tendon
refleksleri üstte hipoaktif, altta al›nm›yordu. Dirsek
ve diz hizas›na kadar simetrik eldiven-çorap tarz›nda
his kayb› vard›. Plantar yan›tlar bilateral fleksördü.
Laboratuvar: Tam idrar normal, sedimentasyon:
30 mm/saat, glukoz, lipid profili, karaci¤er fonksiyon
testleri, elektrolitler normal s›n›rlarda idi. Üre:
38 mg/dl, kreatin: 2.1 mg/dl, Ca: 10.5 mg/dl, P: 2.2
mg/dl, kollajen doku göstergeleri normaldi.
Kardiyolipin IgG, IgM, p ANCA, c ANCA, PSA
normaldi. Akci¤er grafisi, toraks, abdominal ve
kraniyal BT normaldi. Abdominal ultrasonografide
böbrek eko paterni artm›ﬂt›. LP: protein 85 mg/dl,
glukoz 85 mg/dl (eﬂ zamanl› kan ﬂekeri: 142 mg/dl),
oligoklonal band negatifti.
EMG’de alt ekstremite kaslar›nda yayg›n
denervasyon aktivitesi vard›. Sinir iletim h›zlar› üstte
hafif-orta derecede yavaﬂt›. Birleﬂik kas aksiyon
potansiyel (BKAP) amplitüdleri azalm›ﬂ ya da
normalin alt s›n›r›nda idi. Ayr›ca sa¤ mediyan, sol

Tablo 1. Sinir iletim bulgular›
Sinir
Median Motor
Bilek-APB
Dirsek-Bilek
Median F
Median Duyusal
Bilek- 2.Parmak
Ulnaris Motor
Bilek ADM
Dirsek-Bilek
Dirsek üstü-Dirsek alt›
Ulnar F
Ulnaris Duyusal
Bilek 5.Parmak
Peroneal Motor
Bilek- EDB
Kap.Fib.-Bilek
Sural
* yy: yan›t yok

Latans (ms)
Sa¤

Sol

3.8

3.8

H›z (m/s)
Sa¤

Sol

25

43

48

42

41

23

40

38

Amplitüd
Sa¤

Sol

5.5 mV

6 mV
4.6 mV

17 μV

8.7 μV

4 mV

5 mV
0.6 mV

6.2 μV

8.7 μV

yy*
3.3

3.2

3.9

6.8

yy
3.6

2.9

6.1

yy
23

yy

0.9 mV
0.2 mV

ulnar ve sa¤ peroneal sinirde motor iletim h›z› ileri
derecede yavaﬂt›. BKAP amplitüdü sol ulnar sinir
dirsek düzeyinde %88; sa¤ peroneal sinir diz
hizas›nda %77 oran›nda azalm›ﬂt› (Tablo 1). Bu
bulgular aksonal sensori-motor polinöropatinin yan›
s›ra demiyelinizasyon ve iletim bloku ile seyreden
mononöropati multipleks olarak yorumland›.
Deri lezyonlar›ndan yap›lan biyopside nonkazeöz
granülomatöz infiltrasyon görüldü (ﬁekil 1a).

gösterdi. H›zl› geliﬂen glomerülonefrit düﬂünülerek
böbrek biyopsisi yap›ld›. Deri biyopsisinde oldu¤u
gibi burada da nonkazeöz granülomatöz infiltrasyon
görüldü, ayr›ca glomerüllerde mezenﬂiyal matriks ve
hücre art›ﬂ›, nötrofil infiltrasyonundan oluﬂan immün
proliferatif glomerülonefrit görünümü dikkati
çekmekteydi (ﬁekil 1b, c ve d). Böbrek biyopsisinde,
az say›da glomerül olmas› nedeniyle direkt
immünfloresan inceleme yap›lamad›. Hasta nefroloji
bölümüne nakledildi. Sarkoidoz tan›s›yla hastaya
kortikosteroid tedavisi baﬂland›. 3 gün süre ile 1000
mg/gün IV metilprednizolon ve devam›nda 1 mg/kg
metilprednizolon verildi. Hastan›n deri bulgular›
tamamen kayboldu. Ekstremitelerdeki güç kayb›
düzeldi. Kalsiyum de¤eri 8.4’e kadar düﬂtü, kreatin

ﬁekil 1a. Deri biyopsisinde, dermisde 3 adet ve okla iﬂaretli k›l
follikülünün hemen alt›nda devam›nda 1 adet nonkazeifiye granulomlar
y›ld›zlarla çevrelenmiﬂtir (HE x 30).

Yat›ﬂ›n›n 1. haftas›nda önce sol tarafta periferik tipte
fasiyal paralizi geliﬂti. Birkaç gün sonra sa¤
orbikülaris oküli kas›nda zay›fl›k ortaya ç›kt›. Fasiyal
sinir EMG incelemesi solda ﬂiddetli olmak üzere
bilateral aksonal dejenerasyon ile seyreden tutulum
gösterdi (Tablo 2).

ﬁekil 1b. Böbrek biyopsisinde altta interstisyel yerleﬂimli nonkazeifiye 1
adet granulom (y›ld›zlarla çevrili alan). Üst sol köﬂede 1 adet glomerül
(okla iﬂaretli) ve orta k›s›mda tubulüsler görülmektedir (HE x 75)

Hiperkalsemi tablosunda de¤iﬂiklik olmad›. Zaman
zaman ateﬂi oluyordu ve geceleri kar›n a¤r›s›ndan
ﬂikayet ediyordu. Kreatin de¤erleri progresif art›ﬂ

Tablo 2. Fasiyal EMG bulgular›

Sol Fasiyalis
Tragus-o.oküli
Tragus-o.oris
Sa¤ Fasiyalis
Tragus-o.oküli
Tragus-o.oris

DL (ms)

Amplitüd (mV)

4.1
Yan›t yok

0.3

2.9
3.3

1.2
1

Sol orbikülaris oküli ve oriste yayg›n denervasyon aktivitesi, düﬂük amplitüdlü ileri seyrelme.
Sa¤ orbikülaris oküli ve oriste denervasyon aktivitesi yok. Maksimal kas› ile hafif seyrelme.

ﬁekil 1c. Böbrek biyopsisinde, bir interstisyel granulomun daha yak›ndan
görünümü. Y›ld›zlarla çevrelenmiﬂtir (HE x 150).

geliﬂti¤inden, baﬂlang›çta kollajen doku hastal›¤›na
ba¤l› vaskülitik nöropati olabilece¤ini düﬂündük.
Etyoloji araﬂt›r›l›rken laboratuvar özelliklerinden
dolay› (hiperkalsemi) sarkoidozdan da ﬂüphelenildi.
Hem deri hem de böbrek biyopsisinde histopatolojik
olarak nonkazeöz granülomatöz infiltrasyonun
görülmesiyle tan› kesinleﬂti.

ﬁekil 1d. Böbrek biyopsisinde glomerüllerde mezangial matriks ve hücre
art›ﬂ› ile nötrofil infiltrasyonu; immün proliferatif glomerulonefrit
görünümü (HE x 300).

de¤erleri progresif olarak düﬂerek normal s›n›rlara
ulaﬂt›. Daha sonra steroid dozu haftal›k olarak
azalt›ld›. Halen metilprednizolon 16 mg/gün
kullan›yor.
Hasta taburcu edildikten sonra takip edildi. En son
yap›lan nörolojik muayenesinde (Ocak 2008) motor
defisit saptanmad›. Sa¤ fasiyal sinir tamamen
düzelmiﬂti, sol orbikülaris oküli kas›nda bir miktar
güçsüzlük vard› fakat gözünü yumabiliyordu.
Yap›lan kontrol EMG’de mediyan motor ve duyusal;
ulnar duyusal iletimler normal, ulnar motor iletim
normalin hafif alt›nda, blok %24; peroneal motor
iletim h›z› orta derecede yavaﬂlam›ﬂ, blok yoktu.
Fasiyal EMG’de sa¤ fasiyal sinir normal, sol fasiyal
sinir uyar›m› ile M. O. Oküli ve Oris’ten düﬂük
amplitüdlü yan›t ç›k›yordu.

TARTIﬁMA
Sarkoidozda sinir sistemi tutulumu olgular›n
%5’inde görülür.2 Klinik görünümleri kraniyal
nöropati, meningeal tutulum, ensefalit, miyelopati,
periferik nöropati, miyopati,2,3 epileptik nöbetler4
ﬂeklinde olabilir. Olgumuzda hastal›k deri
döküntüleri ile baﬂlay›p ard›ndan nöropati tablosu

Sinir sistemi tutulumu olan sarkoidoz olgular›n›n
%15-18’inde periferik nöropati görülür.2 En s›k
rastlanan ﬂekli distal simetrik aksonal sensori-motor
polinöropatidir.5 Ayr›ca poliradikülopati, GuillainBarre ya da mononöropati multipleks ﬂeklinde
ortaya ç›kabilir.5 Periferik tutulumun mekanizmas›
nekrotizan arterit ve iskemik sinir lezyonuna ba¤l›
aksonal dejenerasyondur.5 Sarkoidozda periferik
sinir tutulumu nadir olarak granülamatöz kitlenin
ekstra nöral bas›s›na da ba¤l› olabilir.6
Olgumuz distal simetrik sensori-motor polinöropati
klini¤i gösteriyordu ve EMG bulgular› aksonal
dejenerasyona uyuyordu.
Ancak olgumuzun EMG bulgular› ayr›ca
mononöropati multipleks varl›¤›n› da gösteriyordu
ve bu tutulum demiyelinizasyon ve iletim bloku ile
seyrediyordu, çünkü sa¤ mediyan, sol ulnar ve sa¤
peroneal sinir motor h›zlar› ileri derecede
yavaﬂlam›ﬂt›, ulnar sinirde dirsek düzeyinde,
peroneal sinirde diz hizas›nda iletim bloku vard›
(Tablo 1). Said’in 11 olguluk serisinde yaln›zca bir
olguda iletim bloku vard›. Yazarlar bu durumun
daha önce bildirilmedi¤ini belirtmektedir.5 ‹letim
bloku sinir demetlerinin fokal demiyelinizasyonunu
gösterir. Bu nedenle buradaki blok inflamatuvar
granülomun invazyonu ile aç›klanm›ﬂt›r.5
Olgumuzdaki asimetrik sinir tutulumu (sa¤ mediyan ve
sol ulnar sinir motor iletim h›zlar›nda ileri yavaﬂlama)
mononöropati multipleks olarak düﬂünüldü.
Sarkoidoza ba¤l› mononöropati multipleks olgular›
literatürde bildirilmiﬂtir.5,6,7 Olgumuzdaki ilginç durum
ayn› hastada farkl› özelliklerin bir arada bulunmas›yd›.
Said makalesinde hastal›¤›n geniﬂ spektrum
özelli¤inden bahsetmektedir.5

Olgumuzda bir süre sonra tabloya bilateral fasiyal
paralizi eklendi. Fasiyal paralizi klinik ve
elektrofizyolojik olarak solda daha ﬂiddetli olmak
üzere asimetrik idi. Tutulum aksonal dejenerasyon
ile seyrediyordu.
Sarkoidozda sinir sistemi tutulumu gösteren
olgularda kraniyal nöropati görülebilir. En s›k tutulan
fasiyal sinirdir.2,8 Nörosarkoidoz olgular›nda s›kl›kla
tek nörolojik bulgu oldu¤u belirtilmiﬂtir.2
Her ne kadar klasik kitaplarda iki tarafl› fasiyal
paralizi varl›¤›nda öncelikle sarkoidoz düﬂünülmesi
gerekti¤i belirtilse de1,9 sinir sistemi tutulumunun çok
nadir; periferik sinir tutulumunun daha da nadir
olmas› nedeniyle klinik pratikte sarkoidoza ba¤l›
bilateral fasiyal paralizi ile karﬂ›laﬂmak ola¤an bir
durum de¤ildir. Ama yine de görülüyor ki e¤er bir
hastada iki tarafl› fasiyal paralizi oluﬂmuﬂsa öncelikle
sarkoidoz düﬂünülüp araﬂt›r›lmal›d›r.
Sarkoidoz en çok akci¤erleri tutar, deri tutulumu da
s›kt›r.3 Olgumuzda hastal›k deri tutulumu ile baﬂlay›p
di¤er bulgularla devam etti. Olgumuzda akci¤er
tutulumu yoktu.
Sarkoidozda serumda ACE (Anjiotensin Converting
Enzyme) düzeyi yükselebilir.1 Teknik nedenle
olgumuzda bak›lamad›. Fakat tan›sal de¤erinin s›n›rl›
oldu¤u da bildirilmiﬂtir.5

interstisiyel nefrit, glomerüler hastal›k (membranöz
glomerülonefrit, fokal segmental glomerülonefrit,
IgA glomerülonefrit) ya da obstrüktif üropati
ﬂeklinde tutulum da görülebilir. Baz› olgularda iki ya
da fazla tutulum birarada olabilir.10 Olgumuzdaki
renal tutulum birden fazla faktörle iliﬂkili olabilir.
Bunlar; hiperkalsemi ve granülomatöz interstisiyel
nefrit baﬂta olmak üzere biyopside de görüldü¤ü
üzere immün proliferatif glomerülonefrit olabilir.
Kortikosteroid tedavisi renal tutulumdan sorumlu
tüm faktörlere etkili olmaktad›r. Olgumuzda
kortikosteroid tedavisinden sonra, diyaliz s›n›r›na
ulaﬂm›ﬂ renal fonksiyon kayb› diyalize gerek
kalmadan tamamen düzelmiﬂtir. Geç tedavi
baﬂar›s›zl›¤a yol açabilir çünkü baz› olgularda
kresentik glomerülonefrit geliﬂebilir.11,12 Olgumuzda
tedaviye erken baﬂlanmas› ve yüksek dozlarda
verilmesi kresentik glomerülonefrite dönüﬂümü
engellemiﬂ olabilir.
Sonuç olarak olgumuz sarkoidozun klinik
tutulumunun geniﬂ bir spektrum gösterebildi¤ini
(burada deri, periferik sinir sistemi ve böbrekler),
nörolojik tutulumun da olgumuzda oldu¤u gibi
geniﬂ bir spektrum gösterebildi¤ini (distal simetrik
aksonal polinöropati; mononöropati multipleks;
segmental
demiyelinizasyon/iletim
bloku)
vurgulamaktad›r.
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Olgumuzda mekanizmalar granülomatöz infiltrasyon
ve granülomatöz vaskülite sekonder nöropati olmal›,
çünkü immün süpresif tedaviye yan›t verdi. Kraniyal
ve periferik nöropati olgular› tedaviye iyi yan›t
vermektedir.2,5
Said’in 3475 vakal›k polinöropati serisinde etyolojide
sarkoidoz %0.31 olarak saptanm›ﬂt›r.5 Ancak nadir
olmas›na ra¤men tedavi edilebilir bir nöropati
nedeni oldu¤u hat›rlanmal›d›r.
Sarkoidozda böbrek tutulumu klinik olarak önemli
ancak nadir bir durumdur. Sorumlu faktörler s›kl›kla
hiperkalsemi ve hiperkalsüridir. Bazen granülomatöz
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