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Editöre Mektup / Letter to the Editor

Myastenia Graviste Bilateral İnternükleer Oftalmopleji
Bilateral Internuclear Ophthalmoplegia in Myasthenia Graves
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Sayın Editör,
Myastenia gravis (MG), hareketle artan kas güçsüzlüğü ile
karakterize, öncelikle okülobulber kasları tutan, çoğunlukla
postsinaptik yerleşimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin
(AChR) hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır (1).
Belirli kasların bilhassa duyarlı olması MG’ye karakteristik
özelliğini verir. Çoğu zaman göz kapakları ve göz kasları,
nispeten yüz, çene, boğaz ve boyun kasları ilk tutulan kaslardır.
Daha spesifik olarak, olguların yarısında levator palpebra ve
ekstraoküler kasların zaafı hastalığın ilk belirtileridir ve bu kaslar
sonunda %90‘dan fazla hastada tutulur (2). Pitoz unilateral veya
bilateral olabilir, bilateral olduğu zaman asimetrik olması dikkati
çeker. Ekstraoküler kas tutulumu genellikle bilateraldir ve belli
bir paterne uymaz, yani güçsüz kasların dağılımının belli bir sinir
innervasyonunu düşündürmesi ya da beyin sapı hastalıklarında
görülen internükleer oftalmopleji (İNO) veya konjuge bakış
kusuru tarzında olması olağan değildir. Ancak nadir de olsa bu
tarzda tutulumlar da görülebilir (2).
Otuz üç yaşında kadın hasta, polikliniğe bir haftadır olan
halsizlik, çift görme ve baş dönmesi şikayeti ile başvurdu.
Daha öncesinde uzun sabah yürüyüşleri yapan hastanın giderek
dinlenme ihtiyacı artmış ve kısa mesafe yürümeye başlamıştı.
Hastanın yan yana çift görmesi ve bu nedenle baş dönmesi ile mide
bulantısı oluyordu. Sabah uyandığında daha iyi olan hastanın
yakınmalarında fiziksel aktivite ile belirgin kötüleşme oluyordu.
Özgeçmişinde bilinen hastalığı ve düzenli kullandığı ilaç yoktu.
Fizik muayenesi normal olan hastanın nörolojik muayenesinde;
bilinci açıktı, hasta koopere ve oryante idi. Pupilleri izokorik, ışık

refleksi bilateral direkt ve endirekt alınıyordu. Hastanın pitozu
yoktu. Bilateral İNO mevcuttu (Resim 1A, 1B). Göz dibi doğaldı.
Göz yorma testi negatif idi. Öğürme refleksi alınıyordu, yutması
normaldi ve fasiyal asimetrisi yoktu. Hastanın dört ekstremitesinde
kas gücü tamdı. Derin tendon refleksler normo-aktifti. Ataksisi ve
patolojik refleksi yoktu.
Hastanın gelişinde yapılan tam kan, biyokimya, tam idrar
tetkiki, sedimantasyon, C-reaktif protein, ön arka akciğer grafisi
ve elektrokardiyogram, tiroid fonksiyon testleri, serolojik testleri,
vaskülit belirteçleri normal sınırlarda idi. Bilateral İNO’su
olan hastaya intrakraniyal patolojileri ekarte etmek amacı ile
kraniyal manyetik rezonans görüntüleme yapıldı ve normal olarak
raporlandı. Kanda asetilkolin reseptör antikoru (AChR-Ab); 5,15
nmol/L (n: <0,25 nmol/L) olarak geldi. MG ön tanısı ile nazal kasa
uygulanan repetetif stimülasyon normal olarak değerlendirildi.
Tek lif elektromiyografide (EMG) patolojik düzeyde jitter artışı
tespit edildi. Hastanın toraks tomografisinde timoma saptandı.
Hastaya tanısı konulduktan sonra piridostigmin bromür 60 mg
başlanarak 6 tb/gün’e kadar çıkıldı. Aynı zamanda metilprednisolon
16 mg, 5 tb/gün başlandı. Hastanın stabilizasyonu sağlanıp
şikayetleri geriledikten sonra metilprednisolon dozu aşamalı
olarak azaltılarak kesildi. Tedavi sonrası göz hareketlerinde tam
olarak düzelme gözlenen ve halsizlik, yorgunluk şikayetleri azalan
hasta, timektomi planlanarak taburcu edildi (Resim 1C, 2A, 2B).
Jeneralize MG’de bulber, ekstremite ve solunum kasları
etkilenirken, MG’nin bir alt tipi olan oküler MG’de kas güçsüzlüğü
levator palpebra ve orbikularis okuli kaslarında görülür. Pitoz ve
diplopi %50’nin üzerinde hastada ilk semptomdur ve bu hastaların
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Resim 1. Bilateral İNO’su olan hastanın göz hareketleri: A) Nötral
pozisyon, B) Sola bakış, C) Sağa bakış
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%50-80’inde jeneralize MG gelişir (3). Oküler MG başladıktan
sonraki ilk iki yıl içinde %90 hasta jenaralize forma ilerler (4).
MG’deki ekstraoküler kas güçsüzlüğü İNO ile aynı okülomotor
görünüme neden olabilir fakat merkezi sinir sistemi hasarı yoktur
ve bu nedenle psödo-İNO olarak isimlendirilir. MG’de ekstraoküler
nöromüsküler iletimdeki aralıklı bloklar kas güçsüzlüğüne neden
olur. MG’de adduksiyon zayıflığı İNO’dan farklı bir nedene
bağlı olmasına rağmen abduksiyon nistagmusunun patogenetik
mekanizması pseudo-İNO ile aynıdır. Psödo-İNO klinikte
Guillain-Barre sendromu (GBS) veya GBS varyantı olan MillerFisher sendromunda da görülebilir. Psödo-İNO ve İNO ayırıcı
tanısında orbikülaris refleks testleri gibi değerlendirmeler ve
çalışmalar devam etmektedir (5).
Bizim olgumuzda da hasta kliniğimize bilateral psödo-İNO
ile başvurdu. Ayırıcı tanıda multipl skleroz, Graves oftalmopatisi,
Miller-Fisher sendromu, mitokondriyal hastalıklar, okülofaringeal
müsküler distrofiler, vasküler nedenler ve tümörler düşünüldü.
Fakat hastanın anamnez bulguları, tek lif EMG’de jitter artışı
saptanması, AChR antikor yüksekliği ve antikolinesterazlara yanıt
alınması MG tanısını koymamızı sağladı. Ayrıca hastada timoma
varlığı tanıyı destekledi.
Sonuç olarak; MG’li hastalar çok çeşitli klinik tablolarla
karşımıza gelebilir. Pitoz ve diplopinin yanında İNO da MG ön
tanısında düşünülmesi gereken bozukluklardan biridir.
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Resim 2. Tedaviden sonra hastanın göz hareketleri: A) Sağa bakış, B)
Sola bakış
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