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Sayın Editör,
Yirmi bir yaşında kadın hasta, görme kaybı, baş ağrısı, bulantı
ve kusma yakınmaları ile başvurdu. Kan basıncı değeri 260/120
mmHg olan hastanın, görme keskinliği solda 20/200 düzeyinde,
sağda ise tam kayıp idi. Fundoskopide arterlerde ileri derecede
incelme, arter/ven oranında azalma, cotton wool spot, eksuda ve
kanama alanları izlendi (grade 4 hipertansif retinopati). Nefroloji
kliniğine yatırılan hastaya oral ve parenteral antihipertansif tedavi
başlandı, sekonder hipertansiyon açısından yapılan tetkiklerde
anormallik saptanmadı. Beyin manyetik rezonans görüntülemede
(MRG) T2 ve FLAIR ağırlıklı görüntülerde pons, medulla oblongata
ve serebellum vermisinde hiperintens sinyal değişiklikleri saptandı
(Şekil 1). Servikal MRG’de, sagittal T2 ağırlıklı görüntülerde
kraniyoservikal bileşkeden C7 düzeyine kadar devam eden ve kord
ekspansiyonuna neden olan hiperintens sinyal değişikliği izlendi
(Şekil 2). Aksiyel T2 ağırlıklı görüntülerde kord santralinde
hiperintens sinyal değişikliği saptandı (Şekil 3). Hastaya spinal
kord tutulumu ile birlikte olan posterior reversibl ensefalopati
sendromu (PRES-SCI) tanısı konuldu. Hastanın vizyon kaybı
zaman içerisinde kısmen düzeldi, MRG bulguları ise bir ay sonra
tamamen kayboldu.
PRES klinik olarak ensefalopati, nöbet, baş ağrısı, vizüel
bozukluklar ve fokal nörolojik semptomlarla seyreden,
radyolojik olarak ise parietooksipital tutulum ve subkortikal
vazojenik ödemle karakterize, reversibl kliniko-radyolojik bir
antitedir (1). En sık neden şiddetli akut hipertansiyondur (2).
Patofizyolojik mekanizmanın hipertansiyonla indüklenmiş kan-

Şekil 1. T2 ağırlıklı aksiyel beyin manyetik rezonans görüntülemede
bulbusta santral hiperintens sinyal değişikliği
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Şekil 2. T2 ağırlıklı sagittal servikal spinal manyetik rezonans
görüntülemede longitudinal kord hiperintensitesi

Şekil 3. T2 ağırlıklı aksiyel servikal spinal manyetik rezonans
görüntülemede kord santralinde hiperintens sinyal değişikliği

beyin bariyeri disfonksiyonu ve serebral otoregülasyon yetersizliği
olduğu düşünülmektedir (3). Posterior sirkülasyonda sempatik
innervasyonun az olması posterior beyin bölgelerinin daha fazla
tutulumunu açıklar.
Spinal kordda vasküler otoregülatuvar mekanizmanın
bozulması sonucu PRES-SCI ya da reversibl hipertansif
ensefalomiyelopati olarak adlandırılan tablo gelişebilir (1).
Kan basıncında aşırı yükseklik, grade IV hipertansif retinopati
ve longitudinal uzanımlı, servikomedüller bileşkeye uzanan
T2 hiperintensitesi ile karakterize bu tablo, bugüne dek çok az
sayıda hastada bildirilmiştir (1). Servikal spinal kordun sempatik
innervasyonu az olan vertebral arterlerin dalları olan spinal
arterlerce beslenmesi nedeniyle, spinal kord tutulumunun serebral
PRES ile aynı mekanizma ile geliştiği düşünülmektedir. Klasik
PRES’te şiddetli hipertansiyon %70-80 hastada varken, spinal
PRES’te tüm hastalar başvuru anında hipertansiftir ve genellikle
hipertansif ensefalopati semptomları gösterirler. Ayrıca, klasik
PRES’in aksine, PRES-SCI hastalarının hemen hemen tümünde
hipertansif retinopati ile ilişkili vizyon kaybı vardır. PRES-SCI
radyolojik olarak, santral kordu tutan, sıklıkla servikomedüller
bileşkeye uzanan, longitudinal uzanımlı T2 hiperintensitesi ile
karakterizedir. Serebral PRES’in aksine gri cevher (kord santrali)

tutulumu belirgindir. Radyolojik bulguların şiddetli olmasına
karşın, spinal kord tutulumunun klinik semptomları yoktur ya
da hafiftir. Bu ‘kliniko-radyolojik disosiasyon’, miyelitten ayırt
edilmesinde son derece değerlidir. Çoğu hastada kord tutulumuna
ek olarak PRES’in klasik radyolojik bulguları mevcutken, az
sayıda hastada sadece beyin sapı ve kord tutulumu vardır. Klinikoradyolojik tam düzelme ile karakterizedir (1).
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