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12 Nisan Çarşamba 2017

SALON A SALON B SALON C

OLGU ÖRNEKLERİ İLE 
HIZLANDIRILMIŞ TEMEL 
EMG KURSU

OLGU ÖRNEKLERİ İLE 
HIZLANDIRILMIŞ EEG 
KURSU

UYKU HASTALIKLARI VE 
POLİSOMNOGRAFİ KURSU

09:00 - 10:30

Oturum Başkanı: Hilmi Uysal Oturum Başkanları: İbrahim 
Bora, Gülnihal Kutlu

Oturum Başkanları: Derya 
Karadeniz, İbrahim Öztura

Duysal - Motor sinir iletimleri 
Münevver Gökyiğit

Epileptiform interiktal EEG 
değişiklikleri  
Özden Kamışlı

Uyku laboratuarı standartları 
İbrahim Öztura

İğne EMG (Spontan aktivite - 
MUP analizi) 
Hilmi Uysal

Rutin EEG laboratuarında 
iktal EEG değişiklikleri 
Gülnihal Kutlu

Polisomnografide kaydedilen 
parametreler, kullanılan 
elektrotlar, filtreler, kayıt 
protokolleri 
Murat Aksu

Rutin EEG’de interiktal 
ve iktal EEG’de tuzaklar, 
varyantlar 
Semai Bek

Uyanıklık-uyku evre 
skorlaması 
Utku Oğan Akyıldız

10:30 - 10:50 KAHVE ARASI

10:50 - 12:20

Oturum Başkanı: Nurten 
Uzun Adatepe

Oturum Başkanları: Naz Yeni, 
Kadriye Ağan

Oturum Başkanları: Murat 
Aksu, İrsel Tezer

Üst-Alt ekstremite tuzak 
nöropatiler 
Vildan Yayla

Ensefalopatilerde, metabolik 
bozukluklarda EEG 
İbrahim Bora

Uyku ile ilişkili hareketlerin 
skorlaması 
Derya Karadeniz

Radikulopatiler-Pleksopatiler 
Nurten Uzun Adatepe

EEG laboratuarında ve hasta 
başı EEG ile status epileptikus 
takibi 
Kadriye Ağan

Uykuda hareket 
bozukluklarının tanı kriterleri 
ve tanısal testler 
Kezban Aslan

Hangi hastada devamlı EEG? 
Hangi terminoloji? 
Neşe Dericioğlu

Parasomnilerin tanı kriterleri 
ve tanısal testler 
İrsel Tezer

12:20 - 13:20 ÖĞLE YEMEĞİ
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13:20 - 14:50

Oturum Başkanı: Feray 
Savrun

Oturum Başkanları: Candan 
Gürses, Babürhan Güldiken

Oturum Başkanları: Barış 
Baklan , Kezban Aslan

Demiyelinizan 
polinöropatiler 
Feray Savrun

Hangi hastaya video EEG? 
Babürhan Güldiken

Hipersomnilerin tanı kriterleri 
ve tanısal testler 
Barış Baklan

Aksonal polinöropatiler 
Zeliha Matur

Video-EEG’de iktal 
değişikliklerin spektrumu 
İrem Yıldırım Çapraz

Uyku ile ilişkili solunum 
olaylarının skorlaması 
Deniz Tuncel

Epilepsiyle karışabilen 
epileptik olmayan 
durumlarda EEG 
Naz Yeni 

Uykuda solunum 
bozuklularının tanı kriterleri 
ve tanısal testler 
Sevda İsmailoğulları

14:50 - 15:10 KAHVE ARASI

15:10 - 16:40

Oturum Başkanı: Münevver 
Gökyiğit

Oturum Başkanları: Berrin 
Aktekin, Özlem Çokar

Oturum Başkanları: İbrahim 
Öztura, Aylin Bican

Ön Boynuz Tutulumu 
Fikret Bademkıran

Çocukluk çağında EEG’deki 
kritik noktalar 
Özlem Çokar

Biyoelektrik uyanıklık ve siklik 
alternan pattern skorlaması 
Aylin Bican

Kas Hastalıkları 
Cengiz Tataroğlu

Ne zaman invaziv EEG? 
Candan Gürses

Çoklu uyku latans testi ve 
uyanıklığı sürdürme testi 
Utku Oğan Akyıldız

Postsinaptik nöromüsküler 
kavşak hastalıkları 
Necdet Karlı

Ne zaman intraoperatif EEG? 
Berrin Aktekin

Uyku hastalıklarında PSG 
raporlama özellikleri 
Gülçin Benbir Şenel

16:40 - 17:00 KAHVE ARASI

17:00 - 18:30

İLERİ KURS 1 - 
NÖROMODULASYON

İLERİ KURS 2 - NÖROUROLOJİ 
PELVİK TABAN 
ELEKTROFİZYOLOJİSİ   

Oturum Başkanı: 
Burhanettin Uludağ Oturum Başkanı: Nilgün Araç

TDCS  teknikleri ve TMS 
ile kortikal eksitabilite 
değerlendirmeleri 
Burhanettin Uludağ

Nöroürolojide elektrofizyoloji 
Fikret Bademkıran

TMS’nin Klinik Tanısal 
Kullanımı 
Çağrı Temuçin

Pelvik taban  EMG 
Nilgün Araç

RMTS klinik kullanım 
uygulamaları  
Gökçem Yıldız

18:30 - 19:30
UYGULAMA - 
Nöromodülasyon 
Burhanettin Uludağ
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13 Nisan Perşembe 2017

SALON A SALON B

08:45 - 09:00 Açılış 
Jale Yazıcı

09:00 - 10:30

Oturum Başkanları: Zafer Çolakoğlu,Betül 
Baykan

How to standardize EEG diagnosis in 
nonconvulsive status epilepticus 
Sándor Beniczky

What is useful and reliable in non-
invasive brain stimulation for clinical 
neurophysiology? 
John Rothwell

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI

11:00 - 12:30

Investigation of various activation methods 
in EEG including novel ones like olfactory 
and cognitive stimulation 
Sándor Beniczky 

Sensory Perception 
Josep Valls-Sole

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 15:00
Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, 
Gülay Nurlu 

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek 
Ataklı

SÖZEL BİLDİRİLER (S1 - S8) SÖZEL BİLDİRİLER (S10 - S17)

15:00 - 15:20 KAHVE ARASI

15:20 - 16:50

Oturum Başkanları: Ali Emre Öge, Barış 
Baslo Oturum Başkanları: Barış Baklan, İrsel Tezer

ELEKTROFİZYOLOJİK MİKROSKOP İLE 
MOTOR ÜNİTE İNCELEMESİ

ADI BİLİNEN AMA ÖNEMLERİ İYİ 
BİLİNMEYEN EEG BULGULARI

Elektrofizyolojik mikroskop ile motor ünite 
incelemesi: içten 
Ali Emre Öge

Breach ritmi 
Barış Baklan

Elektrofizyolojik mikroskop ile motor ünite 
incelemesi: dıştan 
Barış Baslo

Trifazik dalgalar 
Betül Baykan

Burst-süpresyon  
Özlem Güngör Tuncer

Siklik alternan paternler 
İrsel Tezer

16:50 - 17:00 ARA
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17:00 - 18:30 İLERİ KURS 3 - HAREKET BOZUKLUKLARI 
ELEKTROFİZYOLOJİSİ

İLERİ KURS - 4 İNTRAOPERATİF 
MONİTORİZASYON

Oturum Başkanı: Mehmet Demirci Oturum Başkanı: Kubilay Varlı

Hareket bozuklukları tremor - C Refleksi/
LLR 
Mehmet Demirci

Kortikal/Subkortikal haritalama ve spinal 
kord nöromonitarizasyonu 
Pınar Yalınay Dikmen

Refleksolojide uygulamalar ve tanısal 
değeri 
Meral Kızıltan

Beyin sapı ve kraniyal sinirlerin 
nöromonitarizasyonu 
Burcu Örmeci

Distonide elektrofizyolojik tanı ve tedavide 
kullanımı 
Zafer Çolakoğlu

18:30 - 19:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ / FOTOĞRAF VE MÜZİK GÖSTERİSİ -  OP.DR. BEKİR TUĞCU

19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ

21:00 - 22:30

EMG OLGU SUNUMLARI

Oturum Başkanları: Reha Kuruoğlu, 
Kubilay Varlı

ATİPİK CIDP VARYANTLARININ TANISINDA 
EMG’NİN YERİ VAR MI? 

Evet 
Reha Kuruoğlu

Hayır 
Kubilay Varlı

Olgular 
Metin Mercan, Zeliha Matur, Reha 
Kuruoğlu
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14 Nisan Cuma 2017

SALON A SALON B

08:45 - 09:00

Editörler: Betül Baykan, Hilmi Uysal, Leyla 
Baysal Kıraç

Derneğimizin yeni bilimsel dergisi Journal 
of Neurological Sciences’ın geleceğini 
birlikte belirleyelim

09:00 - 10:30

Oturum Başkanları: Ali Emre Öge, Serap 
Saygı

Safety issues and testing standards in 
video-EEG monitorization unit 
Sándor Beniczky 

What is new in non-invasive brain 
stimulation? 
John Rothwell

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI

11:00 - 12:30

Electromagnetic source imaging 
Sándor Beniczky 

Normal ve patolojik durumlarda spinal 
kord elektrofizyolojisi fizyolojisi 
Hatice Kumru

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

12:30 - 13:30 GENÇ NÖROFİZYOLOGLAR TOPLANTISI

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, 
Münevver Gökyiğit

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, 
Destina Yalçın 

13:30 - 15:00 SÖZEL BİLDİRİLER (S18 - S26) SÖZEL BİLDİRİLER (S27 - S34)

15:00 - 15:20 KAHVE ARASI

15:20 - 16:50

MEDULLA SPİNALİS ELEKTROFİZYOLOJİSİ İNTERMİTTAN RİTMİK DELTA AKTİVİTELERİ 
(IRDA) ve KLİNİK ÖNEMİ

Oturum Başkanları: Gülay Nurlu, Jale 
Yazıcı

Oturum Başkanları: Neşe Dericioğlu, Ebru 
Altındağ

Dar kanal - cauda equina/konus 
sendromları 
Gülay Nurlu

Frontal IRDA 
Neşe Dericioğlu 

Spinal kordun patolojileri sonrasında 
merkezi sinir sisteminin plastik değişimleri 
ve elektrofizyolojik değişimler  
Hatice Kumru

Temporal IRDA 
Ebru Vanlı Yavuz

Oksipital IRDA 
Veysi Demirbilek

RDA ne zaman NKSE tanısına işaret eder?  
Ebru Altındağ
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16:50 - 17:00 ARA

İLERİ KURS 5 - AKSONAL EKSİTABİLİTE İLERİ KURS 6 - KANTİTATİF EMG

17:00 - 18:30

Oturum Başkanı: Hilmi Uysal Oturum Başkanı: Çağrı Temuçin

Aksonal uyarılabilirlik çalışmalarının 
biyofizik temelleri 
Nizamettin Dalkılıç

Kantitatif  EMG 
Çağrı Temuçin

Periferik sinir lezyonlarında aksonal 
uyarılabilirlik çalışmaları 
Deniz Yerdelen

Kantitatif MUP ve Peak Ratio analizi 
Hatice Tankişi

Motor nöron lezyonlarında aksonal 
uyarılabilirlik çalışmaları 
Hilmi Uysal

Makro EMG 
Mustafa Ertaş

Santral lezyonlarda aksonal uyarılabilirlik 
çalışmaları 
Murat Zinnuroğlu

18:30 - 19:30

UYGULAMA - Aksonal uyarılabilirlik 
incelemesi 
Nizamettin Dalkılıç, Hilmi Uysal, İlksen 
Barut

POSTER BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: 
(P1-P9) Aysun Soysal
(P10-P18) Ayşegül Gündüz
(P19-P27) Fikret Bademkıran
(P28-P35) Elif Kocasoy Orhan
(P36-P40) Gülnihal Kutlu
(P41-P46) Kezban Aslan

19:30 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ

21:00 - 22:30

EEG OLGU SUNUMLARI

Oturum Başkanları: İbrahim Bora, Naz Yeni 

POSTANOKSİK MİYOKLONİK STATUS 
EPİLEPTİKUS AGRESİF TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? 

Evet 
Ebru Altındağ

Hayır 
Neşe Dericioğlu

Olgular 
Emin Timer, Reyhan Sürmeli, Şeyma Çiftçi
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15 Nisan Cumartesi 2017

SALON A SALON B

08:30 – 09:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Nurten Uzun Adatepe

09:00 - 10:40

Oturum Başkanları: Nilgün Araç, Hatice 
Tankişi

Oturum Başkanları: Serap Saygı, Nerses 
Bebek

POLİNÖROPATİLER EPİLEPTOJENİK ZONUN BELİRLENMESİ

Small fiber neuropathies 
Josep Valls-Sole

Semiyolojik bulguların katkısı  
İrsel Tezer

Toksik nöropatiler 
Nilgün Araç

İktal paternler ve ipuçları  
Candan Gürses

Peroperatif kortikal stimülasyon ve 
haritalama   
Berrin Aktekin 

10:40 - 11:00 KAHVE ARASI

11:00 - 12:30

Oturum Başkanları: Hilmi Uysal, Vildan 
Yayla

Oturum Başkanları: Veysi Demirbilek, 
Destina Yalçın

MUNE Motor ünite sayimi metodlarinin 
klinikte kullanimi 
Hatice Tankişi

ABSANS NÖBETLİ EPİLEPSİ SENDROMLARINI 
NE KADAR İYİ TANIYORUZ?

EEG içindeki EMG varlığı kesin olarak 
gösterilebilir 
Kemal Türker

Tipik absans nöbetli epilepsiler 
Özlem Çokar

Göz kapağı miyoklonili absans epilepsisi  
Serap Saygı

Atipik absans nöbetleri ile giden tablolar  
Nerses Bebek

12:30 - 13:30 YEMEK VE GENEL KURUL TOPLANTISI

13:30 - 15:00
Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, 
Nurten Uzun Adatepe

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, 
Hilmi Uysal

SÖZEL BİLDİRİLER (S35 - S42) SÖZEL BİLDİRİLER (S43 - S51)

15:00 - 15:20 KAHVE ARASI
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15:20 - 16:50

Oturum Başkanları: Ali Emre Öge, Hilmi 
Uysal

Oturum Başkanları: Derya Karadeniz, Barış 
Baklan

DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS 
YARALANMALARINDA MULTİDİSİPLİNER 
YAKLAŞIM

ANORMAL MOTOR FENOMENLERE UYKU 
PENCERESİNDEN BAKIŞ VE YAKLAŞIM

Klinik ve elektrofizyolojik tanı 
Elif Kocasoy Orhan

Uykuya ait hareket bozukluklarına klinik ve 
elektrofizyolojik yaklaşım  
Sevda İsmailoğulları

Çocuk nöroloğu gözüyle 
Mine Çalışkan

Parkinson hastalığında uyku bozuklukları ve 
ayırt edici özellikleri  
Kezban Aslan

Doğumsal brakial pleksus lezyonlarına 
cerrahi yaklaşım 
Gürsel Leblebicioğlu

Klinik ve elektrofizyolojik açıdan epilepsi, 
uyku bozukları ayırımı 
Barış Baklan 

Doğumsal brakial pleksus lezyonlarında 
rehabilitasyon yaklaşımları 
Füsun Toraman

Nöromüsküler hastalıklarda, uyku  
hastalıklarının tanı ve tedavi yaklaşımları  
Gülçin Benbir Şenel 
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 
13 NİSAN 2017 PERŞEMBE 
13:30 - 15:00 
S1 - S8 
Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 
13 NİSAN 2017 PERŞEMBE 
13:30 - 15:00 
S10 - S17 
Nerses Bebek, Dilek Ataklı

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 
14 NİSAN 2017 CUMA 
13:30 - 15:00 
S18 - S26 
Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 
14 NİSAN 2017 CUMA 
13:30 - 15:00 
S27 - S34 
İbrahim Aydoğdu, İbrahim Öztura

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5 
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ 
13:30 - 15:00 
S35 - S42 
İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6 
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ 
13:30 - 15:00 
S43 -S46 
Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P1 - P9 
Aysun Soysal

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P10 - P18 
Ayşegül Gündüz

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P19-P27 
Fikret Bademkıran

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P28 - P35 
Elif Kocasoy Orhan

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P36 - P40 
Gülnihal Kutlu

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P41 - P46 
Kezban Aslan
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SÖZEL BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 
14 NİSAN 2017 CUMA 
13:30 - 15:00 
S27 - S34 
İbrahim Aydoğdu, İbrahim Öztura

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5 
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ 
13:30 - 15:00 
S35 - S42 
İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6 
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ 
13:30 - 15:00 
S43 -S46 
Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P28 - P35 
Elif Kocasoy Orhan

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P36 - P40 
Gülnihal Kutlu

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 
14 NİSAN 2017 CUMA 
18:30 - 19:30 
P41 - P46 
Kezban Aslan
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S-1

AKUT VE KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN 
POLİNÖROPATİLERDE KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN 
DIŞLANMASI İÇİN ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER

METİN MERCAN 1, BÜLENT CENGİZ 2, VİLDAN AYŞE YAYLA 1, REHA KURUOĞLU 2  
 
1 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 
NÖROLOJİ KLİNİĞİ 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), bilekte fokal demiyelinizasyona neden olup edinsel 
inflamatuar demiyelinizan polinöropatilerin (EİDP) elektrofizyolojik tanısında belirsizliğe 
yol açabilmektedir. Bu çalışmada, kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (KİDP) 
ve akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati (AİDP) tanısında KTS’nin dışlanmasını 
sağlayan median sinir parametrelerinin kestirim (cut-off) değerlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ellidört sağlıklı kontrol ile median sinirin distal 
segmentinde belirgin motor iletim yavaşlaması olan 99 KTS, 22 KİDP, 18 AİDP ve 26 KTS 
& diyabetik distal simetrik polinöropati (DSP) hastası retrospektif olarak değerlendirildi. 
ROC eğrisinden faydalanarak her bir median sinir parametresi için EİDP’de KTS’ye karşı 
≥ 99% özgüllük sunan kestirim değerleri belirlendi. Bulgular: EİDP’yi KTS’den ayıran 
kestirim değerleri ve sağladığı sensitiviteleri; distal bileşik kas aksiyon potansiyeli süresi 
≥ 7,8 ms için % 44,1, F min latansı ≥ 41,2 ms için % 75,6, ön kol motor iletim hızı ≤ 
39,1 m/s için % 64,8, proksimal iletim zamanı ≥ 10,9 için % 58,7 idi. KİDP’de % 90,6, 
AİDP’de % 81,8, KTS&DSP’de % 17,4 ve KTS’de % 33 sinirde bu kestirim değerlerini aşan 
en az bir anormallik mevcuttu. Karma sinir korunma paterni KTS’de daha sıktı (%84,3) 
(p=0,000) (AIDP; %54,5, CTS&DSP; %48,9, CIDP; %31,2). Sonuç: Bu sonuçlar, median 
sinir iletim anormalliklerinin değerlendirilmesiyle AİDP ve KİDP tanısında KTS’nin 
güvenilir şekilde dışlanabileceğini ve önerdiğimiz parametrelerin kestirim değerlerinin 
iyi bir sensitivite ve spesifiteye sahip olması nedeniyle de EİDP’lerin elektrofizyolojik 
tanısında kullanılabileceğini düşündürmüştür.

Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu
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KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ VE 
KARPAL TÜNEL SENDROMU OLGULARINDA MEDİAN SİNİR 
DİSTAL MOTOR YANITININ SÜRE VE ALAN ÖLÇÜMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

ZEHRA AKTAN , EREN GÖZKE , NİMET DÖRTCAN , PELİN DOĞAN AK , IŞIL KALYONCU 
ASLAN   
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Amaç: Elektrofizyolojik incelemede distal uyarı ile elde edilen yanıtın dispersiyonu 
demiyelinizasyonu göstermede faydalı bir bulgudur. Bu çalışmada distal uyarı ile elde 
edilen median sinir birleşik kas aksiyon potansiyelinin (BKAP) süre ve alan ölçümlerinin 
kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (KİDP) ve karpal tünel sendromu (KTS) 
olgularında karşılaştırması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: KİDP tanılı 30, KTS tanılı 32 
hasta ve 30 sağlıklı kontrol grubundan oluşan toplam 92 kişi çalışmaya alındı. Distal 
BKAP süresi, ilk negatif fazın başlangıcından son negatif defleksiyonun sonuna kadar 
olan süre olarak ölçüldü ve gruplar arasında karşılaştırıldı. BKAP alanı için EMG 
cihazı tarafından otomatik olarak verilen ölçümler alındı. Bulgular: Yaş ortalamaları 
ve cinsiyet dağılımı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (KİDP: yaş 
ortalaması 52,7 ± 12,3; 18 (%40) kadın, 12 (%60) erkek; KTS: yaş ortalaması 52,3 ± 
11,8; 25 (%78,1) kadın, 7 (%21,9) erkek; kontrol: yaş ortalaması 48,5 ± 14,4; 22 
(%73,3) kadın, 8 (%26,7) erkek). KİDP olgularının distal BKAP süresi ortalamaları, KTS 
(p:0.003) ve kontrol (p:0.001) gruplarının ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek 
bulunurken, KTS ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). 
KİDP olgularının BKAP alanı ortalamaları, KTS (p:0.003) ve kontrol (p:0.001) gruplarının 
ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük bulunurken (p<0.05), KTS ve kontrol grupları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada elde edilen 
veriler, distal BKAP süresi ve alanının, KİDP ve KTS olgularının ayırıcı tanısında yararlı 
elektrofizyolojik parametreler olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: KİDP, KTS, 
sinir ileti çalışmaları, BKAP

Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu
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VİTİLİGO VE KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA İNCE LİF 
NÖROPATİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEKİR ENES DEMİRYUREK 1, BAHAR SEVİMLİ DİKİCİER 2 
 
1 SAKARYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ 
2 SAKARYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

Amaç: Bu çalışmada klinik olarak karpal tünel sendromu (KTS) semptomları olup 
standart sinir ileti çalışmaları normal olan vitiligo hastalarında kutanöz sessiz period 
(KSP) ile ince lif nöropatisi varlığını saptamayı ve KTS’ye bağlı ağrı şiddeti ile fonksiyonel 
kapasiteyi değerlendirmeyi amaçladık. Metod: Çalışmamız Nisan - Haziran 2016 tarihleri 
arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ENMG laboratuarımızda 
gerçekleştirildi. Laboratuarımıza KTS belirtileri ile başvurmuş ve sinir ileti çalışması 
yapılmış 123 vitiligo hastasından standart sinir ileti çalışmalarında KTS saptanmayan 30 
adet hasta ve bu hastalarla aynı yaş ve cinsiyetteki vitiligo, klinik yada elektrofizyolojik 
olarak KTS belirtileri ya da herhangi başka bir kronik hastalığı olmayan 30 adet sağlıklı 
gönüllü katılımcı alındı. Tüm katılımcıların demografik veri formu ile (yaş, cinsiyet) boy, 
kilo, vücut kitle indeksi, standart sinir ileti çalışmaları ile median ve sural sinirlerden 
kutanöz sessiz period ileti çalışması yapıldı. Hasta grubunda (vitiligo ve KTS belirtileri 
olanlar) ayrıca vitiligo süresi ve vitiligo şiddeti değerlendirildi. KTS’nin neden olduğu 
ağrının şiddetini ve hastaların fonksiyonelliğini değerlendirme amaçlı Boston Karpal 
Tunel Sendromu Anketini kullanıldı. Bulgular: Çalışmamızda vitiligosu olan KTS grubunda 
üst ekstremitede ölçülen KSP süresi kontrol grubuna göre düşük olarak saptanırken 
KSP distal latansı değeri yüksek olarak saptandı. Bununla birlikte her iki grupta alt 
ekstremitede KSP süresi ve distal latansı arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. 
Ayrıca Vitiligo grubunda hastalığın şiddeti ve süresinin üst ve alt extremitede ölçülen 
KSP değerlerine anlamlı etkisi görülmemiştir. KSP değerleriyle KTS semptom şiddeti ve 
fonksiyonel kapasite arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Sonuç: KSP’nin standart 
elektrofizyolojik yöntemlerle tanı konulamayan ancak semptomları olan olgularda KTS 
tanısında yardımcı inceleme olarak kullanılabileceğini öngörmekteyiz

Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu
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KARPAL TÜNEL SENDROMU İÇİN CİNSİYET GERÇEKTEN RİSK 
FAKTÖRÜ MÜ?

SEMİHA KURT , ORHAN SÜMBÜL , GÜLAY SOYKÖK , DÜRDANE AKSOY , BETÜL ÇEVİK   
 
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin bilekte kompresyonundan dolayı 
elde fonksiyonel bozukluk ve ağrıya neden olan bir sendromdur. KTS için kadın 
cinsiyeti de bazı çalışmalarda risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Genel popülasyondaki 
insidans ve prevalans çalışmalarında kadınlarda KTS, daha sık bildirilmektedir. Bazı 
çalışmalardaysa bu farkın erkeklerin doktor başvurusunun daha az olması, kadınların 
KTS semptomlarına daha duyarlı olmalarından kaynaklandığı söylenmiştir. Bu 
çalışmada kadın cinsiyetin KTS için gerçekten risk faktörü olup olmadığının araştırılması 
amaçlanmıştır. Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya elektrofizyoloji laboratuarımıza KTS 
ön tanısıyla gönderilen 964 hasta alındı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, boy, vücut 
ağırlıkları ve EMG sonuçları kaydedildi. Sonuçlar: Çalışmaya alınan hastaların 100 
erkek, 864 tanesi kadındı. Dörtyüzyirmi hastanın sinir iletim çalışmalarında herhangi 
bir anormallik saptanmadı. Kadınlarda KTS istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
yüksek bulundu (χ2=4,938, p=0,026). KTS varlığına göre cinsiyet önemli bir faktör olarak 
bulundu (OR= 1.597, %95 Güven aralığı ise [(1.054-2.421)]. KTS için cinsiyetin varlığı 
1.5 kat daha önemli saptandı. Cinsiyetlere göre incelendiğinde ise; Erkekler için (OR= 
1.520, %95 Güven aralığı ise [(1.048-2.206)]. Kadınlar için ise (OR= 0.952, %95 Güven 
aralığı ise [(0.910-0.995)] saptandı. Yorum: Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu 
olarak KTS, kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. 
KTS varlığına göre cinsiyet önemli bir faktördür. KTS için cinsiyetin varlığı 1.5 kat daha 
önemlidir. Cinsiyetlere göre incelendiğinde ise; Erkekler için (OR= 1.520, %95 Güven 
aralığı ise [(1.048-2.206)]. Kadınlar için ise (OR= 0.952, %95 Güven aralığı ise [(0.910-
0.995)]. Kadınlar için risk faktörü olduğunu söylemeyiz, çünkü OR (Odd’s Ratio 1’den 
küçüktür)

Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu
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KIRK BİR YAŞINDAN KÜÇÜK DİŞ HEKİMLERİNDE KARPAL TÜNEL 
SENDROMU SEMPTOMLARI VE ELDEN EŞYA DÜŞÜRME SIKLIĞI

TUNAHAN ZENGİN 2, NACİ EMRE BOLU 2, ZELİHA MATUR 3, ALİ EMRE ÖGE 1 
 
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, LİSANS 3. SINIF 
3 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç: Karpal tünel sendromlu (KTS) hastaların bir kısmı, elde kavrama güçlüğü, çabuk 
yorulma ve elden kolayca cisim düşürmeden şikâyet eder. Mesleki olarak ellerin uzun 
süreli ve yoğun kullanımı KTS için bir risk faktörüdür. Bu çalışmada uzun çalışma 
süreleri olan diş hekimlerinden oluşan bir grupta KTS belirtileri ve elden cisim düşürme 
yakınmasının yaygınlığı; bunların vücut kitle indeksi (VKİ) ve elin antropometrik 
ölçümleriyle ilişkisi araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 79 diş hekimi [28,5±3,9 yaş, 53’ü 
kadın] ile benzer yaş ve cins dağılımı gösteren, 50 kontrol [26,4±5,8 yaş, 30’u kadın] 
alınmıştır. Muayene, el tercihi anketi, Boston Karpal Tünel Sendromu Anketi (BCTSQ), 
elin antropometrik ölçümleri, haftalık mesleki el kullanım süreleri ve elden cisim 
düşürme sıklığının sorgulanması yapıldı. Ayrıca 21 diş hekimi, 10 kontrol olgusunun 
EMG incelemesi yapıldı. Bulgular: Haftalık mesleki el kullanımı süresi (sırayla 33,6±13 
ve 12,8±13 saat) ve sık düşürme yakınması olanlar diş hekimlerinde daha fazlaydı 
(sırayla %24 ve %10). BCTSQ puanları ve klinik bulgularda gruplar arasında anlamlı 
fark yoktu. Diş hekimlerinde antropometrik ölçümler ile BCTSQ puanları ve elden sık 
düşürme arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Tartışma ve yorum: KTS’yle ilişkili 
demografik faktörler arasında yaş (>45), kadın cinsiyet, VKİ’de artma, kare şeklinde 
bilek, kısa boy, beyaz ırk ve dominant el sayılabilir. Mesleki olarak elin yoğun kullanımı, 
aşırı postürlere, sık tekrarlayan hareketlere, soğuğa veya titreşime maruziyeti KTS 
için risk oluşturur. Muhtemelen olgularımızın yaşlarının genç olması nedeniyle KTS 
sıklığında artış saptanmamıştır. Diş hekimlerinin elden cisim düşürmeden daha fazla 
yakınması, sürekli hassas el kullanımından dolayı farkındalıklarının fazla olması ve/veya 
ellerinin yorulmasıyla açıklanabilir.

Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu
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KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA AĞRI 
İLE ELEKTROFİZYOLOJİK ŞİDDET SEVİYELERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

AYBALA NESLİHAN ALAGÖZ , YEŞİM GÜZEY ARAS , BİLGEHAN ATILGAN ACAR , TÜRKAN 
ACAR  
 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Özet:

GİRİŞ: Karpal tünel sendromu (KTS), tüm fokal nöropatiler arasında en sık görüleni 
ve en iyi çalışılanıdır. KTS; median sinirin bilek hizasında lokalize basısına bağlı 
olarak, uyuşma, karıncalanma, yanma ve/veya ağrı ile kendini gösterir. MATERYAL VE 
METOD: Çalışma prospektif olarak, 32 hasta ile yapıldı. KTS şüphesi ile elektrofizyoloji 
laboratuarında değerlendirilen 32 hastada, 49 el, bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar The 
Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) ağrı skalası ve Vizüel 
Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. LANSS ağrı skalası; nöropatik mekanizmanın 
hakim olduğu ağrıyı tespit etmek için kullanılan klinik bazlı bir testtir. VAS,100 mm’lik 
horizontal bir skalada 0:ağrıyok, 100: maksimum ağrı olacak şekilde, subjektif olarak ağrı 
derecesini işaretler. KTS tanısı alan hastalar elektrofizyolojik olarak; hafif, orta ve ağır 
şeklinde gruplandırıldı. KTS ciddiyetine göre, LANSS ağrı skalasında <12 ve ≥12 grupları 
ile karşılaştırıldı. Hastalar sağ ve sol el ayrı ayrı olacak şekilde VAS ile de değerlendirildi. 
LANSS ve VAS ayrıca karşılaştırıldı. SONUÇLAR: Çalışmada hafif ve ağır KTS hastalarında 
LANSS ≥12 saptandı. LANSS maddelerinden; diskolorasyon (madde 2), LANSS ≥12 olan 
hastalarda daha fazla bulundu (p=0,008) ve benzer olarak; allodini (madde 6) aynı grupta 
belirgin bir şekilde yüksekti (p=0,010). Bu iki madde haricinde, LANSS <12 ve LANSS 
≥12 grupları arasında belirgin bir fark yoktu. Hem sağ hem sol elde VAS ile hastalığın 
elektrofizyolojik şiddeti istatistiki olarak anlamlı bulundu (p=0,001; p=0,009). LANSS 
ile VAS karşılaştırıldığında sağ elde; LANSS diskolorasyon (madde 2) (p=0,029) ve total 
LANSS puanı (p=0,049) arasında istatistiki korelasyon saptandı. SONUÇ: Sonuç olarak, 
LANSS ağrı skalası allodini dışında, KTS hastalarında elektrofizyolojik şiddet ile belirgin 
korelasyon göstermemiştir. LANSS ≥12 olan grupta, diskolorasyon (madde 2) ve allodini 
(madde 6) anlamlı yüksektir. VAS elektrofizyolojik şiddeti tespit etmede istatistiki 
olarak daha anlamlı bulunmuştur. Sonuçlar ile; VAS’ın günlük pratikte kullanılabilirliği 
kabul göstermektedir, daha ayrıntılı testler ve daha yüksek hasta sayısı ile yapılacak 
çalışmalar; skalalar ile, tekrarlanan ENMG incelemelerine ihtiyaç duyulmadan hasta 
takibi yapılmasını sağlayacaktır.

Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu
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POLİOMİYELİT SEKELLİ HASTALARDA KARPAL TÜNEL 
SENDROMU PREVELANSI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

METİN MERCAN , İBRAHİM ACIR , ARSİDA BAJRAMİ , VİLDAN YAYLA   
 
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin karpal tünelden geçerken 
basıya uğraması nedeniyle oluşan tuzak nöropatisidir. Kronik fiziksel özürlülüğü olan 
hastalarda sık görülmekle birlikte bu bireylerde altta yatan hastalıktan bağımsız 
olarak yaşam kalitesini etkileyen birçok probleme neden olur. Çalışmadaki amacımız, 
poliomyelit sekelli hastalarda karpal tünel sendromu sıklığını ve risk faktörleriyle 
olan ilişkisini değerlendirmektir. Gereç-Yöntem: Klinik nörofizyoloji laboratuvarımıza 
başvuran anamnez, muayene ve elektrofizyolojik olarak poliomyelit sekeli tanısı 
doğrulanan 46 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm elektrofizyolojik incelemeler heriki üst 
ve alt ekstremiteye uygulandı. Ayrıca hastaların yaş, paralitik poliomyelit geçirme yaşı, 
cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), değnek kullanımı ve eşlik eden hastalıkları kaydedildi. 
Günlük yaşam aktiviteleri Barthel indeksiyle (Bİ) değerlendirildi. Elektrofizyolojik 
incelemede sonuçlarına göre KTS ve non-KTS olmak üzere iki gruba ayrıldı ve KTS 
grubu elektrofizyolojik tutulum şiddetine göre sınıflandırıldı. İstatistiksel incelemelerde 
Student t testi ile çoklu lojistik regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Poliomyelit sekelli 
hastaların %43,4’ünde (20 hasta) KTS mevcuttu ve %65’inde KTS’nin her iki elde olduğu 
görüldü. KTS’lerin %45’i hafif, %30’u, orta %5’i ise ağır derecede olarak sınıflandırıldı. 
VKİ, KTS grubunda (29,2±5,4), non KTS grubuna (25 3,8) göre anlamlı derecede yüksekti 
(p = 0,004). Bununla birlikte, Bİ, KTS grubunda (82.6±16,9 puan), non KTS grubuna 
(98.5±2,8 puan) göre anlamlı derecede düşük bulundu (p= 0.000). Çoklu regresyon 
analizinde sadece VKİ poliomyelit hastalarında KTS riskini arttırdığı belirlendi. 
Sonuç: Sonuçlarımıza göre poliomyelit hastalarında KTS daha sık görülmektedir. KTS 
hastalarında VKİ’nin etkili olduğunu bildiren yayınlara benzer şekilde poliomiyelit sekeli 
olan KTS olgularımızda da tuzak nöropatinin kiloyla yakın ilişkili olması, bu hastalarda 
kilo alınmasından kaçınılmasının riski azaltacağını düşündürmüştür.

Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu
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İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROFİZYOLOJİ LABORATUVARINDA 
YAPILAN BİR ANKET ÇALIŞMASI

DİLEK AKYÜZ 1, YAPRAK SEÇİL 2, TÜLAY KURT İNCESU 1, SEBAHAT ÇİÇEK 1, MERAL 
NURİLER 1, SEVİNÇ İNCEOĞLU 1, SELMA GÜVEN 1  
 
1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
2 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Özet:

Sağlık okuryazarlığı, Healthy People 2010 raporunda “kişilerin doğru sağlık kararları 
vermek için gerekli sağlık bilgi ve hizmetlerini anlama, edinme ve yorumlayabilme 
kapasitesi” olarak tanımlanmıştır(1,2). Bu tanımlar sağlık okuryazarlığını kişinin 
yeni bilgiyi elde etmesine ve kullanmasına olanak veren bireysel kapasiteler bütünü 
olarak sunar. Bu kapasiteler, her ne kadar eğitim programlarıyla artırılıyor ya da 
bilişsel fonksiyonu engelleyen yaşlanma veya patolojik süreçlerle azalıyor olsalar da, 
geçen zaman süresince nispeten durağandırlar (3). Bu çalışmanın amacı hastalara 
elektronöromiyografi (ENMG) işlemi öncesi verilen bilgilendirme formunu okuyup 
okumadıkları sorgulanarak bu durumun yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim düzeyi ile ilgisini 
araştırmaktır. Çalışmaya İzmir Katip Çelebi Üniverisitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nörofizyoloji Laboratuvarına Ekim 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında ENMG 
yaptırmak için ayaktan başvuran hastalar alındı. Bu hastalara daha önce randevu almak 
için geldiklerinde bir bilgilendirme formu verildi. Randevu gününde gelen hastalar 
dört soruluk basit bir anket formuyla tetkik öncesi değerlendirildi. Yaş, gelir durumu, 
iş pozisyonu, eğitim düzeyi, meslek, aldığı bilgiyi kullanabilme yeteneği, algılama 
yeteneği, öğrenme yetersizliği, kendini ifade edebilme becerisi, araştırma yeteneği, 
merak, bilgi,ilgi gibi faktörler sağlık okur yazarlığını değerlendirmede kullanılan araçları 
etkilemektedir (4). Bu çalışmada anket aracılığı ile elde edilen veriler incelenerek 
tanımlayıcı tablo ve grafikler halinde sunulacaktır. KAYNAKLAR 1. Healthy People 
2010:Understanding and improving health.2010; 11-20. 2. Berkman ND, Sheridan 
SL, Donahue KE, Halpern DJ, Viera A, Crotty K, et al. Health Literacy Interventions 
and Outcomes: An Updated Systematic Review AHRQ Evidence Report/Technology 
Assessment, March 2011, Number 199. 3. Baker, DW. The meaning and measure of 
health literacy. Journal of General Internal Medicine, 2006; 21: 878–883. 4. Avrupa 
Birliği’nde Sağlık Okuryazarlığı Araştırması –Bibliometrik Analiz – 1991-2005.

Oturum Başkanları: Cengiz Tataroğlu, Gülay Nurlu
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OLAĞAN DIŞI İKTAL YAYILIM PATERNLERİNİN DİRENÇLİ 
SEMPTOMATİK EPİLEPSİLİ HASTALARDA İNCELENMESİ

NERMİN GÖRKEM ŞİRİN , NERSES BEBEK , BETÜL BAYKAN , AYŞEN GÖKYİĞİT , 
CANDAN GÜRSES   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Giriş: Dirençli semptomatik epilepsili hastalarda cerrahi tedavi gündeme gelmektedir. 
Cerrahi tedavinin başarısı epileptojenik alanın doğru tanımlanması ile artmaktadır. 
Bu amaçla yapılan preoperatif incelemelerin önemli bölümünü video-EEG 
monitorizasyonda (VEM) saptanan iktal ve interiktal EEG bulguları oluşturmaktadır. 
Temporal lob epilepsili hastaların iktal EEG incelemelerinde tanımlanmış ‘switch-of 
lateralizasyon’ ve ‘bilateral asenkroni’ olarak bilinen olağan dışı yayılım paternleri, 
bilateral epileptojenisite ile ilişkilendirilmiş ve cerrahi sonrası kötü prognoz ile 
birlikteliği ortaya konulmuştur. Bu yayılım paternlerinin patofizyolojisi tam olarak 
açıklanamamıştır. Bu çalışmada, olağan dışı yayılım paterni gösteren hastaların fokal 
epilepsili hastalar içerisinde dağılım paterni, preoperatif incelemelerdeki bulgular 
ile ve postoperatif prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı VEM ünitesinde 
1999-2016 yılları arasında incelenmiş semptomatik epilepsili hastalar içerisinden en az 
bir nöbetinde olağan dışı yayılım paterni saptanan 30 hastanın klinik, elektrofizyolojik 
ve nörogörüntüleme bulguları incelenmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 
35,7±9,8, epilepsi başlangıç yaşı 13,9±10,4’tü. Hastaların 19’unda epilepsi ile ilişkili risk 
faktörü mevcuttu. Hastaların 6’sının interiktal ve iktal bulguları değerlendirindiğinde 
ekstratemporal özellikler bulunmaktaydı. MRG incelemelerinde 4’ünde bilateral 
olmak üzere 19 hastada hipokampal skleroz bulguları vardı. Opere olmuş 16 hastanın 
11’i iyi prognozluydu. Preoperatif invazif monitorizasyon yapılan 7 hastanın 5’i iyi 
prognozluydu. Yüzeyel VEM ile opere olan 9 hastanın ise 6’sı iyi prognozluydu. İyi 
prognozlu hastaların %67’sinde interiktal EEG bulguları unilateral ve MRG ile uyumlu 
iken kötü prognozlu hastaların hepsinde bilateral interiktal EEG bulguları mevcuttu. 
Sonuç: Olağan dışı yayılım paternleri, yüzeyel EEG’de ekstratemporal özellikler gösteren 
hastalarda da gözlenmektedir. Bu hasta grubunda, interiktal EEG bulgularının unilateral 
ve MRG ile uyumlu olması cerrahi sonrası iyi prognozu gösterebilir.

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek Ataklı
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DİRENÇLİ TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİ’NDE KCC2 VE NKCC1 GEN 
METİLASYONU

YASEMİN ÜNAL 1, MURAT KARA 2, FATMA GENÇ 3, DİLEK ASLAN ÖZTÜRK 1, YASEMİN 
BİÇER GÖMCELİ 3, TANER KAYNAR 2, KÜRŞAD TOSUN 4, GÜLNİHAL KUTLU 1  
 
1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI 
3 ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ 
4 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Özet:

AMAÇ Metilasyon DNA’nın epigenetik modifikasyonunda önemli bir mekanizmadır; 
nöbet duyarlılığında ve hastalığın devamında önemli rol oynadığı iddia edilmektedir. 
Bu çalışmada dirençli temporal lob epilepsisi (TLE) ile KCC2 ve NKCC1 genlerinin 
DNA metilasyon düzeyinin ilişkisi araştırılmıştır. YÖNTEM Çalışmaya video-EEG 
monitorizasyon ünitesinde takip edilen ve dirençli temporal lob epilepsisi tanısı alan 38 
hasta ile kontrol grubu olarak yaş-cinsiyet uyumlu 32 gönüllü alındı. Epilepsi hastalarının 
23’ü erkek; 15’i kadındı. Yirmi yedisinde unilateral; 11’inde bilateral temporal odak 
vardı. Genomik DNA örnekleri periferal kandan izole edildi ve hedef DNA metilasyon 
bölgeleri bisülfit modifikasyon yapıldıktan sonra pyrosekans metodu kullanıldı. SONUÇ 
Tedaviye dirençli TLE ile KCC2 gen metilasyonu arasında ilişki saptanmazken NKCC1 
gen metilasyonu epilepsi hastalarında kontrollere göre anlamlı derecede düşük 
saptandı. Temporal odağın unilateral ya da bilateral olması; sağda ya da solda olması ile 
metilasyon arasında ilişki yoktu. Ayrıca MTS varlığı, febril konvulzyon ve kafa travması 
öyküsü ile ilişki saptanmadı. YORUM NKCC1 metilasyon düzeyinde azalma temporal lob 
epilepsisinde direnç gelişim mekanizmalarından biri olabilir. Temporal lob epilepsisinde 
DNA metilasyonu ile ilişkili kısıtlı bulgu mevcuttur. Bu nedenle geniş vaka serilerini 
içeren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek Ataklı
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JUVENİL MYOKLONİK EPİLEPSİ İLE GRİN2B/NR2B VE BDNF 
DNA METİLASYON İLİŞKİSİ

FATMA GENÇ 1, MURAT KARA 2, YASEMİN ÜNAL 3, ELİF UYGUR KÜÇÜKSEYMEN 1, 
YASEMİN BİÇER GÖMCELİ 1, TANER KAYNAR 2, KÜRŞAD TOSUN 4, GÜLNİHAL KUTLU 5  
 
1 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
NÖROLOJİ KLİNİĞİ 
2 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK BİLİMDALI 
3 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ BİLİMDALI[ 
4 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOİSTATİSTİK BİLİMDALI[ 
5 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ VE KLİNİK 
NÖROFİZYOLOJİ BİLİMDALI[

Özet:

Giriş: DNA metilasyonu, merkezi sinir sistemi gelişiminde, sinaptik plastisitede ve uzun 
süreli hafıza oluşumunda rol oynayan gen geçişinin güçlü bir epigenetik regülatörüdür. 
DNA metilasyonu ile şizofreni, depresyon gibi hastalıklar arasındaki bağlantıyı araştıran 
çok sayıda çalışma olmasına rağmen, epilepsideki rolü tam olarak araştırılmamıştır. 
Bu çalışmada, Grin2b/Nr2b ve Bdnf’nin DNA metilasyonunun juvenil myoklonik 
epilepsi (JME) patofizyolojisindeki rolü araştırılması planlandı. Metod: Çok merkezli, 
prospektif çalışmaya JME tanısı ile takipli 50 hasta ile kendisinde ve ailesinde epilepsi 
öyküsü olmayan ve herhangi bir medikal tedavi almayan 39 sağlıklı gönüllü kontrol 
grubu dahil edilmiştir. Tüm hastaların nörolojik muayene bulguları, hastalık başlangıç 
yaşları, ailede epilepsi öyküsü, febril konvulsiyon öyküsü, kullandıkları antiepileptik 
ilaçlar, nörogörüntüleme bulguları, fotosensitivite varlığı sorgulandı. Genetik çalışma 
için hasta ve kontrol grubuna ait EDTA (Etilenediaminetetraasetik asit)’lı tüplere 2cc 
kan alındı. DNA izolasyon protokolleri kullanılarak DNA’lar izole edildi ve hedef DNA 
metilasyon bölgeleri olan Grin2b/Nr2b, Bdnf’e bisülfit işlemi gerçekleştirildi. Daha 
sonra hasta ve kontrol gruplarının 5CpG adasında metilasyon bölgeleri tespit edilmeye 
çalışıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ort. 26.64±8.14 (%68’i kadın) ve 
kontrol grubunun yaş ort. 31.90±9.08 (%51’i kadın) idi. Hastalık süreleri ort. 8±7.62 
yıl idi. JME hastaları ile Grin2b metilasyonu arasında ilişki olduğu gözlendi (p=0.002) 
ve JME hastalarında Grin2b’de oluşan metilasyon oranı (%42) kontrol grubuna göre 
(%10) anlamlı olarak büyük bulundu (p=0.001). JME ile Bdnf metilasyonu arasında bir 
ilişkiye rastlanmadı (p=0.235). JME hastalarında Bdnf’de oluşan metilasyon oranı (%56) 
ile kontrol grubu (%41) arasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmadı. Sonuç: 
Bu çalışma JME hastalarının periferik kanlarındaki, Grin2b’nin DNA metilasyonunun 
etyolojideki varlığını speküle eden görüşümüzü desteklemektedir.

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek Ataklı
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TEDAVİYE DİRENÇLİ EPİLEPSİ HASTALARINDA KALP 
HIZI DEĞİŞKENLİĞİ VE SUDEP RİSK FAKTÖRLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

LEYLA BAYSAL KIRAÇ 1, NAİL GÜVEN SERBEST 2, ERDİ ŞAHİN 1, HAVA ÖZLEM DEDE 1, 
CANDAN GÜRSES 1, AYŞEN GÖKYİĞİT 1, NERSES BEBEK 1, AHMET KAYA BİLGE 2, BETÜL 
BAYKAN 1  
 
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

AMAÇ: Kardiyak problemler epilepside ani beklenmeyen ölüm (SUDEP) nedenleri 
arasında kabul edilmektedir. Bu çalışmada dirençli epilepsi nedeniyle izlenen hastalarda 
kalp hızı değişkenliği ölçümü ile değerlendirilen kardiyak otonomik fonksiyonların 
SUDEP risk faktörleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir. YÖNTEM: Çalışmaya dirençli epilepsi 
tanısıyla izlenen 47 hasta ve 45 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Yirmi dört saatlik 
ambulatuvar EKG Holter incelemesi ile interiktal zaman bağımlı kalp hızı değişkenliği 
parametreleri ölçülmüştür. Epilepsi hastalarında olası ani ölüm riski SUDEP-7 envanteri 
ile değerlendirilmiştir. SONUÇLAR: Sağlıklı kontrollerle kıyaslandığında, zaman bağımlı 
tüm kalp hızı değişkenliği ölçümleri (SDNN-24, SDNN indeksi, RMSDD, PNN50) hasta 
grubunda anlamlı olarak düşük bulundu (p< 0.05). Hasta grubunda SUDEP-7 envanter 
skoru ortancası 4 idi (maksimum skor 10). Holter incelemesinde ölçülen maksimum 
kalp hızı değeri ve epilepsi süresi SUDEP-7 skoru ile korele bulundu (r= 0.3, p= 0.03). 
Zaman bağımlı kalp hızı değişkenliği ölçümleri ve SUDEP-7 skoru arasında korelasyon 
saptanmadı. Dravet sendromu tanılı bir hasta izleminde otopsi ile de doğrulanan 
SUDEP nedeniyle kaybedildi. Bu hastanın SUDEP-7 skoru 7 idi, kalp hızı değişkenliği 
parametreleri belirgin düşüktü ve maksimum kalp hızı ölçümü ortalamanın üzerindeydi 
(208/dk). YORUM: Dirençli epilepsi tanılı hastalarda artmış kalp hızı ve düşük kalp hızı 
değişkenliği SUDEP’e yol açan olası mekanizmalardan birisi olabilir. Artmış kalp hızı 
ve düşük kalp hızı değişkenliği kardiyak mortalite ve aritmik komplikasyonlar için bu 
olgularda bir risk faktörü oluşturabilir.

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek Ataklı
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EPİLEPSİ HASTALARINDA VENTRİKÜLER REPOLARİZASYON 
PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASLI AKYOL GÜRSES 1, BÜLENT OĞUZ GENÇ 1, KADRİ MURAT GÜRSES 2, EMİNE GENÇ 1 
 
1 NECMETTİN ERBAKAN ÜNV. MERAM TIP FAK. NÖROLOJİ ABD 
2 KONYA EAH. KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

Amaç: Kardiyak otonom disfonksiyon ve ritm anormallikleri genellikle TLE ile 
ilişkilendirilir. Amigdalanın kardiyovasküler otonomik kontroldeki rolü ve iktal aktivitenin 
hızla insulaya yayılımı; öne sürülen mekanizmalardan birkaçıdır. Bu çalışmada amaç, 
ventriküler aritmilere yatkınlık gibi kardiyak anormalliklerin, epilepsi alt-guruplarında 
ve epileptik, non-epileptik olgular arasında fark gösterip göstermediğini ortaya 
koymaktır. Yöntem: Ekim 2015 ve Eylül 2016 tarihleri arasında NEÜ Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi Epilepsi Polikliniği’nde takip edilen 74 hastanın dosya kayıtları geriye 
dönük incelendi. 12-kanallı EKG’leri, hastaların kliniğine kör bir kardiyolog tarafından 
değerlendirildi; kalp hızı (KH), PR, QRS, QTc intervalleri ve QT dispersiyonu hesaplandı. 
Değerlendirme interiktal dönemi içerdi. Sonuç: 54 olgu (%73) ILAE kriterlerine göre 
epilepsi tanısı almıştı; kalan 20 hastanın (%27) sadece psödonöbetleri mevcuttu. 
27 hasta primer jeneralize epilepsi (PJE), 27 hasta parsiyel başlangıçlı epilepsi (PBE) 
tanısıyla izlenmekteydi. Epileptik ve non-epileptik gurupta ortanca yaş değeri benzerdi 
(p>0.05). KH, PR, QRS ve QTc intervalleri iki gurup arasında fark göstermiyordu (p>0.05); 
bununla birlikte QT dispersiyonu epilepsi olgularında anlamlı olarak daha uzundu 
[46.5±6.2 vs 36.9±4, p<0.001]. Tanımlanan kardiyak parametreler PJE ve PBE hastaları 
arasında da karşılaştırıldı; KH, PR, QRS, QTc intervalleri ve QT dispersiyonu açısından 
2 gurup arasında anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Yorum: Sonuçlarımız, sadece 
psödonöbetli olgularla karşılaştırıldığında, epilepsi hastalarında QT disperisyonunun 
uzamış olduğunu göstermektedir. Epilepsi hastalarının kendi içinde PBE ve PJE olguları 
arasında fark gözlenmemesi; QT dispersiyonu ve bunun bir sonucu olan ventriküler 
aritmi yatkınlığının; odaktan bağımsız olarak epilepsi hastalarında ortak bir patoloji 
olduğuna işaret edebilir. Epilepsi olgularında uzamış QT dispersiyonunun altta yatan 
mekanizmalarını ve prognostik değerini aydınlatmaya yönelik, daha ileri çalışmalara 
gerek duyulmaktadır.

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek Ataklı
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GENETİK JENERALİZE EPİLEPSİDE KOKU UYARANININ EEG 
BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI?

EMEL UR ÖZÇELİK 1, HAKAN YENER 2, NERSES BEBEK 2, CANDAN GÜRSES 2, BETÜL 
BAYKAN 2  
 
1 BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ 
KLİNİĞİ, İSTANBUL 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, 
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BİLİM DALI, İSTANBUL

Özet:

GİRİŞ: En sık ışık uyaran olmak üzere çeşitli internal ve eksternal uyaranlarla refleks 
epileptik nöbetlerin geliştiği bilinmektedir. Koku ile nöbet aktivasyonu veya inhibisyonu 
özellikle temporal lob epilepsisinde seyrek olarak bildirilmiştir. Genetik jeneralize 
epilepsisi olanlarda koku uyaranının epileptik aktivite üzerindeki etkisini pilot bir 
çalışmayla araştırmayı planladık. YÖNTEM: Genetik jeneralize epilepsi (GJE) tanısı 
ile takip edilen, koku ile nöbet geçirme öyküsü olmayan 8 hasta dahil edildi. Koku 
stimülasyonu için ‘ylang-ylang’ ekstresi kullanıldı. Hastalara 30 dakika gözü kapalı 
bazal elektroensefalografi (EEG) kaydı yapıldı. Ardından 3 dakika boyunca her iki 
burun deliğinin tam ortasından koklatılma süresince ve bitiminden 15 dakika daha 
devam edildi, bu aktivasyon 2 kez tekrarlandı. Hiperventilasyon ve aralıklı ışık uyaran 
standart protokole göre uygulandı. Tüm kayıtlar üçer dakikalık zaman dilimlerine 
ayrıldı, dakikadaki diken/ keskin dalga aktiviteleri sayılarak ortalamaları alındı; bazal 
kayda göre %200’den fazla artış provokasyon, %50’den fazla azalma inhibisyon, 
arasındakiler de etkisiz olarak değerlendirildi. BULGULAR: Olfaktör stimülasyon 6’sı 
kadın olmak üzere 8 hastaya uygulandı. Yaş ortalamaları 25,5+10,8 (min-maks: 13-
44) idi. Hastaların 3’ünde provokatif etkisi görüldü; birinde koklatma sırasında absans 
izlendi, aylar sonraki tekrarında koklatmadan sonraki 15 dakika boyunca epileptiform 
aktivitede artış olduğu dikkati çekti. Bir hastada inhibe edici etkisinin olduğu, 4 hastada 
da etkisinin olmadığı görüldü. SONUÇ: Sınırlı sayıdaki çalışmada olfaktör stimulasyonun 
temporal lob epilepsili hastaların tersine GJE’li hastalarda daha çok inhibitör etkisi 
olduğu bildirilmiştir. Pilot çalışmamızda bu kadar küçük grupta bile kokunun inhibitör 
etkisi dışında provokatif etkileri görülmüş olup, rutin aktivasyon yöntemlerine ek olarak 
kokunun da kullanılabileceği düşünülmüştür.

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek Ataklı



-26-

33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi

S-16

ÇOCUKLUK ÇAĞI ABSANS EPİLEPSİSİ’NDE TEDAVİ ÖNCESİ 
DÖNEMDE EEG ÖZELLİKLERİ

EMEL UR ÖZÇELİK 1, ÖZLEM ÇOKAR 2, AYŞİN DERVENT 3, VEYSİ DEMİRBİLEK 3  
 
1 BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ 
KLİNİĞİ, İSTANBUL 
2 HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL 
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, 
İSTANBUL

Özet:

AMAÇ: Çocukluk çağı absans epilepsisi (ÇAE) tipik olarak senkron, simetrik 3 Hz ritmik 
jeneralize diken dalga deşarjlarının izlendiği çocukluk döneminin sık görülen idiopatik 
jeneralize epilepsilerindendir. Çalışmamızda ÇAE’nin iktal ve interiktal EEG bulgularının 
özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilimdalı Çocuk Nörolojisi EEG Laboratuarı’nda 2006-2016 
arasındaki hastaların dosyaları taranmış ve EEG kayıtları gözden geçirilmiştir. ILAE 1989 
ve Panayiotopoulus 2005 tanı kriterlerine göre nöbetleri 4-12 yaş arası başlayanlar 
ve tedavi öncesi uyku-uyanıklık EEG’si olanlar dahil edilmiştir. BULGULAR: Yirmiikisi 
kadın (%46,8) olmak üzere 47 hastanın EEG kayıtları incelenmiştir. Yaş ortalaması 
7,7 yıl (min-maks: 4,4-12), hastalığın başlangıç yaşı ortalaması 7,1 yıl (min-maks: 
4,2-11) bulunmuştur. İktal EEG kayıtlarında senkron, simetrik başlangıç % 95,7’inde 
olmakla beraber %48,9’unda asimetrik başlangıç da izlenmiştir. Nöbet sürelerinin en 
kısa 4 , en uzun 27 saniye arasında değiştiği görülmüştür. İnteriktal fokal diken varlığı 
uyanıklıkta %48,9, uykuda %83 oranında saptanmıştır. Uyku ve uyanıklıkta en sık 
frontal bölgede (%74,5 ve %44), sonra postero-temporo-pariyeto-oksipital bölgede 
(%26,2 ve %22,3) izlenmiştir. Oksipital intermittan ritmik delta aktivitesi (OIRDA) 
hastaların %55,3’ünde görülmüştür. Hiperventilasyon dışında OIRDA görülme oranı 
%38,3 saptanmıştır. İnteriktal jeneralize deşarj sıklığı uyanıklıkta %31,9, uykuda %97,9 
bulunmuştur. İnteriktal çoklu-dikenler uyanıklıkta izlenmemişken, uykuda hastaların 
%23,4’ünde görülmüştür. SONUÇ: Bulgular, ÇAE’de asimetrik nöbet başlangıçlarının ve 
fokal interiktal dikenlerin sık görüldüğüne dikkat çekmekte olup tanı ve tedavide daha 
dikkatli olunması gerekliliğini düşündürmektedir.

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek Ataklı
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LİPOİD PROTEİNOZ HASTALARINDA EPİLEPSİNİN 
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE UZUN DÖNEM PROGNOZ İLE 
ECM1 GENİ MUTASYONU İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

EMEL OĞUZ AKARSU 1, FİRDEVS DİNÇSOY BİR 2, CAN BAYKAL 3, VOLKAN TAŞDEMİR 1, 
BÜLENT KARA 4, NERSES BEBEK 1, CANDAN GÜRSES 1, OYA UYGUNER 2, BETÜL 
BAYKAN 1  
 
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, KLİNİK 
NÖROFİZYOLOJİ BİLİM DALI 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI 
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI 
4 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, KOCAELİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK NÖROLOJİSİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç: Lipoid proteinoz (LP) otozomal resesif geçişli, ekstraselüler matriks proteini 1 
(ECM1) geninde mutasyon sonucu görülen nadir bir hastalıktır. Karakteristik olarak 
hyalin madde birikimine bağlı ses kısıklığı ile göz kapaklarında papüller ve atrofik 
plaklar gibi dermatolojik bulgular görülür. Nörolojik olarak bilateral hipokampal bölge 
kalsifikasyonu ve epileptik nöbetler izlenebilir. LP’de epileptik nöbetlerin özellikleri ve 
hastaların uzun dönem prognozları hakkında veriler yetersizdir. Yöntem: Çalışmaya 
uzun dönemi takibi olan 16 LP hastasından tipik intrakranyal kalsifikasyonu olan 7 hasta 
dahil edildi. Hastaların semiyolojik özellikleri, iktal ve interiktal EEG bulguları ayrıntılı 
olarak değerlendirilerek, ECM1 geni mutasyonları ve uzun dönem prognozları incelendi. 
Sonuç: Dört hastada (57,1%) epileptik nöbet gözlendi. En sık nöbet tipi temporal 
bölgeden kaynaklanan aura ve motor bulguların eşlik etmediği izole şuur kaybı ile giden 
fokal nöbetlerdi. Üç hastada iktal EEG kaydı yapıldı. Bir hastada birbirinden bağımsız iki 
yanlı mezyal temporal bölgelerden, iki hastada ise tek taraflı mezyal temporal bölgeden 
kaynaklanan nöbetler kaydedildi. Hastaların interiktal EEG bulguları belirleyici değildi. 
Üç hastada aura mevcuttu. En sık görülen auralar mezyal temporal bölgeye işaret eden 
deja vu ve yükselen epigastrik duyumsama idi. Üç hastada ECM1 geninde ekson 6 ve 
7’de homozigot mutasyon saptandı, bu hastaların uzun dönem prognozu kötü idi. Uzun 
dönemde prognozu iyi olan bir hastada ise nadir bir heterozigot mutasyon gözlendi. 
Yorum: LP tipik mezyal temporal kalsifikasyon ve epileptik nöbetler ile gelen hastalarda 
ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Nöbetler sıklıkla iki yanlı mezyal temporal bölgeden 
kaynaklanan, ECM1 geninin farklı mutasyonları ile ortaya çıkan, izole donma nöbetleri 
şeklindedir ve hastaların büyük kısmında uzun dönem prognoz kötüdür.

Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Dilek Ataklı
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SPASTİSİTEDE ALFA MOTOR NÖRON UYARILABİLİRLİĞİ VE 
KUVVET ÜRETİMİ

SERKAN USLU 1, TUNCA NÜZKET 1, CAN ÖZCAN 4, SUHA YAĞCIOĞLU 3, HİLMİ UYSAL 2  
 
1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI 
2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI 
4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Özet:

Amaç: Çalışma kapsamında spastisitede alfa motor nöron uyarılabilirliği ile üretilen 
istemli ve refleks kuvvetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla spastisite 
olgularından ve sağlıklı katılımcılardan elektrofizyolojik ve dinamik ölçümler 
alınmıştır. Yöntem: Katılımcılardan hasta grubumuz 20 spastisite olgusundan 
oluşmaktadır. Spastisite grubunun ortalama kilo değeri 77.38±14.82kg ortalama 
boy değeri 164.35±11.01cm’dir. Kontrol grubu nörolojik rahatsızlığı bulunmayan 20 
sağlıklı bireyden oluşmaktadır. Kontrol grubunun ortalama kilo değeri 75.36±12.2kg, 
ortalama boy değeri 176.72±8.11cm‘dir. Kuvvet ölçümü için patella tendonunun tibia 
uzunluğuna oranı kadavralar üzerinden ölçüm alınarak hesaplanmıştır. Bu ölçümler 
sonucunda oran 0.09 olarak belirlenmiştir. Tüm katılımcıların motor unite sayısı MUNIX 
algoritmasına göre değerlendirilmiştir. MUNIX algoritması hafif kasıdan tam kasıya 
kadar 5 farklı seviyede kasılmada ölçümü gerektirmektedir. Bunun yanı sıra Patella 
T refleksinin tetkilenmesi ile kuvvet ölçümleri hesaplanmıştır. Tendondaki kuvvetin 
hesaplanması için temel kaldıraç prensibinden yararlanarak tibianın 2/3 uzunluğuna 
yerleştirilen dinanometredeki kuvvet ölçümü kullanılmıştır. Asya ırkı özelliklerine göre 
Tibia uzunluğu erkekler için boy uzunluğunun 0.057’si, kadınlar için 0.061’i; tibia ağırlığı 
erkekler için 0.247’si, kadınlar için 0.257’sidir. Diğer bir değerlendirme parametresi ise 
refleks tetiklenmesi ile uyarılan motor unite sayısının tahminidir. Bulgular: Çalışma 
sonucunda veriler değerlendirildiğinde spastisite olguları ile sağlıklı bireyler arasında 
yüksek seviyeli istemli kası ve refleks tetiklenmesi ile üretilen kuvvet arasında belirgin 
farklılıklar mevcuttur (p<0.01). Bu farklılıklar alfa motor nöron uyarılabilrliği ile birlikte 
incelendiğinde gruplar arasında belirgin bir dağılım farklılığı elde edilmektedir. Sonuç: 
Alfa motor nöron uyarılabilirliği kuvvet üretimi ile direk olarak bağlantılı olmasa 
da aralarında yüksek bir korelasyon olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, 
spastisitede motor nöron havuzunun değişimi ve kuvvet kaybının değerlendirilmesi için 
bu yöntemin kantitatif değerlendirme sağlayabileceğini göstermektedir.

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ HASTALARININ TANI VE 
TAKİBİNDE CMAP SCAN

EMEL OĞUZ AKARSU , NERMİN GÖRKEM ŞİRİN , HAVA ÖZLEM DEDE , LALE 
MEHDİKHANOVA , ELİF KOCASOY ORHAN , MEHMET BARIŞ BASLO , HALİL ATİLLA 
İDRİSOĞLU , ALİ EMRE ÖGE   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI,

Özet:

Amaç: Bileşik kas aksiyon potansiyeli analizi (CMAP scan) bir kas içerisindeki fonksiyonel 
motor ünitelerin incelenmesini sağlayan bir yüzeyel EMG metodudur. Giderek artan 
uyarı şiddetine karşılık kaydedilen CMAP’ın amplitüdü uyarı-cevap eğrisinin çizilmesini 
sağlar. Bu eğriden çıkarsanan parametreler motor unite büyüklüğü, motor unite sayısı 
ve kastaki olası reinnervasyon hakkında bilgi verir. Bu çalışmada amiyotrofik lateral 
skleroz (ALS) tanısı almış olgularda abduktor pollisis brevis (APB) ve abduktor digiti 
minimi (ADM) kaslarından kayıtlı CMAP scan analizi ile elde edilecek parametrelerin 
tanı ve takipteki yerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi EMG laboratuarına motor nöron hastalığı ön tanısı ile gönderilmiş 
ve Awaji kriterlerine göre kesin, olası veya muhtemel ALS tanısı konulmuş 17 hasta ve 
15 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Maksimum ve minimum CMAP amplitüdünü 
oluşturacak uyarı şiddetleri arasında 500 adet uyarı 2 Hz frekansında verildi ve her 
uyarı şiddetine karşılık gelen CMAP amplitüdü kaydedilerek eğri oluşturuldu. Elde 
edilen veriler Excel 2007 programına aktarılarak analiz edildi. Geri dönen adım%, 
adım%, boşluk%, D50 değerleri hesaplandı. Sonuç: Hasta grubunda geri dönen adım%, 
step%, gap%, D50 değerleri ADM kası için 264, 22.6, 27.9, 23.4, kontrol grubunda ise 
179.3, 1.9, 1.8, 46.7 idi (p≤0.05). Hasta grubunda geri dönen adım%, adım%, aralık%, 
D50 değerleri APB kası için 500.6, 41.3, 39.9, 20.5, kontrol grubunda ise 241.7, 3.6, 
3, 46.4 idi (p≤0.05). Hasta grubunda APB kasında geri dönem adım%, adım%, aralık% 
parametrelerinde tutulum derecesi ADM’ye kıyasla daha belirgindi (p≤0.05). Kontrol 
incelemesi yapılmış olan 6 hastada APB adım%, aralık%, ADM’de ise D50 ve adım% 
parametrelerinde anlamlı derecede fark bulundu. Yorum: CMAP scan ALS hastalığının 
tanı ve takibinde kullanılabilecek, sadece yüzeyel uyarım ve kayıtlama ile uygulanabilen 
faydalı bir elektrofizyolojik yöntemdir.

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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ALS TANISINDA MUNE KULLANIMININ KANTİTATİF EMG İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI

RİKKE SøGAARD KRİSTENSEN , ANNA BYSTRUP JACOBSEN , HATİCE TANKİSİ   
 
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BÖLÜMÜ, AARHUS UNİVERSİTE HASTANESİ, AARHUS, 
DANİMARKA

Özet:

Amaç: Elektromiyografi (EMG) gibi rutin elektrofizyolojik metotlar motor ünite sayısı 
hakkında bilgi veremezler. Bu sebeple motor ünite sayimi yöntemleri (Motor Unite 
Number Estimation-MUNE) geliştirilmiştir. Çok sayıda çalışmada MUNE yöntemlerinin 
özellikle ALS olmak üzere çesitli nörolojik hastalıklarda faydası gösterilmiştir. Bununla 
birlikte bu yöntemler şimdiye kadar EMG sonuçları ile karşılaştırılmamış ve hala 
klinik kullanıma girememiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız MUNE yöntemlerinin 
ALS tanısına katkısını araştırmak ve üç farklı MUNE yöntemini kantitatif motor ünite 
potansiyeli (MUP) analizi ile karşılaştırmaktır. Yöntem: Prospektif olarak 23 ALS hastası 
(ortalama yas: 63, yas aralığı: 47-74) çalışmaya alındı. Tüm hastalarda abduktor 
pollicis brevis kasında kantitatif MUP analizi ve üç farklı MUNE yöntemi uygulandı. 
Uyguladığımız MUNE yöntemleri en yeni yöntem olan MScanFit MUNE (MScan) 
yanında Multiple point stimulation MUNE (MPS) ve Motor Unit Number Index 
(MUNIX)’i içermektedir. Hastaların MUNE sonuçları yaşları uyumlu 20 sağlıklı kontrolle 
ve EMG sonuçları laboratuvar kontrol değerleri ile karşılaştırıldı. Sonuç: Hastalar Awaji 
kriterlerine gore definite (1), probable (12), possible (7) ve progresif muskuler atrofi 
(4) olarak sınıflandırıldı. MScan 16(%70), MPS 14(61%) ve MUNIX 13(57%) hastada 
anormallik gösterirken MUP süresi 8(35%) ve MUP amplitüdü 9(39%) hastada normal 
sınırların üzerinde bulundu. Yorum: Abduktor pollicis brevis kasında anormallik 
gösterme açısından tüm MUNE yöntemleri MUP analizinden daha çok hassasiyet 
gösterdi. MUNE yöntemleri özellikle en yüksek hassasiyete sahip olan MScanin ALS 
tanısında yararlı olabileceği sonucuna varıldı.

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit

S-20

THE UTILITY OF MUNE METHODS COMPARED TO 
QUANTITATIVE MUP ANALYSIS IN ALS

RİKKE SøGAARD KRİSTENSEN, ANNA BYSTRUP JAKOBSEN , HATİCE TANKİSİ 

DEPARTMENT OF CLİNİCAL NEUROPHYSİOLOGY, AARHUS UNİVERSİTY HOSPİTAL, 
AARHUS, DENMARK

Aim: Since conventional electrophysiological methods, i.e. electromyography (EMG) 
can not quantify the number of motor units; motor unit number estimation (MUNE) 
methods have been developed. Several studies have shown the benefits of MUNE 
methods in several neurological disorders particularly in amyotrophic lateral sclerosis 
(ALS). However, these methods have not been compared to EMG findings and still 
not being used for clinical purposes. We aimed in this study to examine the clinical 
utility of MUNE methods in diagnosis of ALS and to compare the sensitivities of 
three different MUNE methods to quantitative motor unit potential (MUP) analysis. 
Methods: We prospectively included 23 patients with ALS (mean age: 63, range 47-
74). In all patients, quantitative MUP analysis and three MUNE methods including a 
novel MUNE method, MScanFit MUNE (MScan) and two traditional methods; multiple 
point stimulation MUNE (MPS) and motor unit number index (MUNIX) were done 
in abductor pollicis brevis muscle. MUNE results were compared to 20 age-matched 
healthy subjects whereas EMG findings were compared to laboratory controls. Results: 
Patients were categorized as definite (1), probable (12), possible (7) and progressive 
muscular atrophy (4) according to Awaji criteria. MScan was abnormal in 16(70%), MPS 
in 14(61%) and MUNIX in 13(57%) patients whereas MUP duration was abnormal in 
8(35%) and MUP amplitude in 9(39%) patients. Conclusion: All MUNE methods had 
higher sensitivities than MUP analysis in detection of abnormality in abductor pollicis 
brevis muscle. MUNE methods particularly MScan which has the highest sensitivity 
may improve diagnostics of ALS.
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DİYABETİK POLİNÖROPATİDE ERKEN MOTOR TUTULUMUNUN 
YENİ BİR MUNE YÖNTEMİ OLAN MSCANFİT MUNE İLE TESPİT 
EDİLMESİ

ALEXANDER GRAMM KRİSTENSEN , NANNA BRİX FİNNERUP , HENNİNG ANDERSEN , 
TROELS STAEHELİN JENSEN , SİF GYLFADOTTİR , MUSTAPHA ITANİ , SøREN SİNDRUP , 
HATİCE TANKİSİ   
 
INTERNATIONAL DIABETIC NEUROPATHY CONSORTIUM, AARHUS UNİVERSİTESİ, 
AARHUS, DANİMARKA 

Özet:

Amaç: Kollateral filizlenme nedeni ile birleşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplitüdü 
motor ünite sayısının %50 den fazlası kaybedilmedikçe düşmez. Bu sebeple erken 
motor ünite kaybını tespit edebilmek ve motor ünite sayısını belirleyebilmek için 
motor ünite sayımı (Motor Unit Number Estimation- MUNE) yöntemleri geliştirilmiştir. 
Bizim bu çalışmadaki amacımız diyabetik polinöropati (DPN)’de erken motor 
tutulumunun yeni bir MUNE yöntemi olan MScanFit MUNE (MScan) ile gösterilmesinin 
mümkün olup olmadığını araştırmaktı. Yöntem: Bu çalışmada Uluslararası Diyabetik 
Nöropati Kurulu (International Diabetic Neuropathy Consortium-IDNC) projesinin bir 
bölümü olarak 100’un üzerinde hasta alınması planlanmıştır. Burada şimdiye kadar 
incelenebilen 16 hastanın (10 erkek, 6 kadin, ortalama yaş: 58, yaş aralığı: 47-70) 
sonuçları sunulacaktır. Sinir iletim çalışmaları üç motor (tek taraflı median, peroneal, 
tibial) ve üç duyu (iki taraflı sural ve tek taraflı median) sinirinde yapıldı. MScan MUNE 
testleri abduktor pollicis brevis kasında uygulandı. MScan sonuçları yaşları uyumlu 20 
sağlıklı kontrolle ve sinir iletim çalışması sonuçları laboratuvar kontrol değerleri ile 
karşılaştırıldı Sonuç: Sinir iletim çalışması sonuçları kullanılarak hastalarda DPN varlığı 
Dyck kriterleri kullanarak sınıflandırıldı. Onaltı hastanın beşinde DPN saptanırken 11 
hastanın sinir iletim çalışmaları normaldi. Onalti hastanın hiçbirisinde median sinirde 
BKAP amplitüdü düşüklüğü görülmedi. MScan beş hastada normalden düşük bulundu. 
Bu beş hastanın ikisinde DPN varken diger üçünde normal sinir iletim çalışmaları 
gözlendi. Yorum: DPN’nin uzunluğa bağımlı özelliğine karşılık abduktor pollicis brevis 
kasında MScan anormalliği sinir iletim çalışmaları normal hastalarda bile bulundu. Bu 
sebeple, MScanin erken motor tutulumu ve motor ünite sayısını saptayarak DPN’nin 
elektrofizyolojik tanısında faydalı olabileceği önerilebilir.

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit

S-21

DETECTION OF EARLY MOTOR INVOLVEMENT IN DIABETIC 
POLYNEUROPATHY USING A NOVEL MUNE METHOD-
MSCANFIT MUNE

ALEXANDER GRAMM KRİSTENSEN , NANNA BRİX FİNNERUP , HENNİNG ANDERSEN , 
TROELS STAEHELİN JENSEN , SİF GYLFADOTTİR , MUSTAPHA ITANİ , SøREN SİNDRUP , 
HATİCE TANKİSİ   
 
INTERNATIONAL DIABETIC NEUROPATHY CONSORTIUM, AARHUS UNİVERSİTESİ, 
AARHUS, DANİMARKA 

Aim: Because of collateral sprouting, compound muscle action potential (CMAP) 
amplitude does not fall in value until 50% or more of motor units are lost. For this 
reason, motor unit number estimation (MUNE) methods have been developed to 
detect early motor unit loss and quantify the number of motor units. We aimed in this 
study to examine whether a novel MUNE method so called MScanFit MUNE (MScan) 
can detect early motor involvement in diabetic polyneuropathy (DPN). Methods: 
In this study, 100 patients will be prospectively included as a part of International 
Diabetic Neuropathy Consortium (IDNC) project. Preliminary results of 16 patients (10 
males, 6 females, mean age:58, range:47-70) will be presented here. Nerve conduction 
studies (NCSs) of three motor (median, peroneal, tibial) and three sensory (bilateral 
sural and median) nerves and MScan in abductor pollicis brevis muscle were done 
in all patients. The NCS results were compared to laboratory controls. MScan results 
were compared to 20 age-matched healthy subjects. Results: From NCSs, DPN was 
classified by Dyck’s criteria. Five of 16 patients had DPN while 11 patients had normal 
NCS. None of the 16 patients had decreased CMAP amplitude of median nerve. MScan 
was abnormal in five patients. Of these two patients had DPN and three had normal 
NCSs. Conclusion: In spite of length dependent feature of DPN, MScan abnormality in 
abductor pollicis brevis muscle was found in patients with normal NCSs. MScan may 
improve electrodiagnosis of DPN by detection of early motor involvement and motor 
unit loss.
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NÖROJENİK HASTALIKLARDA KAS MEMBRAN 
POTANSİYELLERİNİN MVRC İLE İNCELENMESİ- OLGU KONTROL 
ÇALIŞMASI

AGNES WİTT , ANDERS FUGLSANG-FREDERİKSEN , HATİCE TANKİSİ   
 
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BÖLÜMÜ, AARHUS UNİVERSİTE HASTANESİ, AARHUS, 
DANİMARKA

Özet:

Amaç: Elektromiyografi (EMG)’de spontan aktivite (fibrilasyonlar ve pozitif keskin 
dalgalar) denervasyondan yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkar. Yeni ve etkin bir yöntem 
olan muscle velocity recovery cycle (MVRC) (kas hızı toparlanma döngüsü) testi, kas 
membran potansiyellerinin depolarizasyonunu da içeren kas membran özellikleri 
hakkında ayrıntılı bilgi verir. Günümüze kadar nörojenik kaslarda MVRC inceleyen 
çalışma bulunmamaktadır. Biz bu çalışmada nörojenik kaslarda MVRC’in tanı özelliğini 
incelemek ve MVRC parametrelerinin spontan aktivite sıklığı ile ilişkisini göstermek 
istedik. Yöntem: Bu olgu-kontrol çalışmasına, tibialis anterior kasında güçsüzlüğü olan 
20 hasta ve 20 yaşi eşleştirilmiş sağlıklı kontrol alındı. Dokuz parametreyi kapsayan 
MVRC testi tibialis anterior kasından otomatik Qtrac programı kullanılarak kaydedildi. 
Bu parametreler hasta ve sağlıklı kontrol grupları arasında karşılaştırıldı ve EMG’de 
bulunan spontan aktivite sıklığı ile ilişkilendirildi. Sonuç: Hastalar ve kontroller dokuz 
parametrenin yedisinde farklılık gösterdiler. Spontan aktivite sıklığı bir parametre ile 
anlamlı ilişki gösterirken diğer sekiz parametrede istatiksel anlamlı ilişki göstermedi. 
Akut aksonal nöröpatili bir hasta semptomlarının 3. gününde EMG’de spontan aktivite 
göstermezken MVRC testinde şiddetli depolarizasyon gösterdi. Sonuç: MVRC testi 
nörojenik hastalıkların tanısında EMG’yi destekleyici bulgular verebilir. Ayrıca, MVRC 
EMG’den daha erken elektrofizyolojik bulgular sağlıyabilir.

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit

S-22

EXAMINATION OF MUSCLE MEMBRANE PROPERTIES BY MVRC 
IN NEUROGENIC DISORDERS-A CASE CONTROL STUDY

AGNES WİTT , ANDERS FUGLSANG-FREDERİKSEN , HATİCE TANKİSİ   
 
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BÖLÜMÜ, AARHUS UNİVERSİTE HASTANESİ, AARHUS, 
DANİMARKA

Aim: Spontaneous activity (fibrillations and positive, sharp waves) appears on 
electromyography (EMG) approximately one week after denervation. A new and 
feasible method, muscle velocity recovery cycle (MVRC), provides more comprehensive 
information, involving also the muscle membrane properties including depolarisation 
of the membrane potential. Up to date, no study has examined MVRC in neurogenic 
muscles. In this study, we wanted to examine the diagnostic value of MVRC in 
neurogenic disorders and if MVRC parameters correlate with incidence of spontaneous 
activity. Methods: In this case-control study, we examined 20 patients with decreased 
force in anterior tibial muscle and 20 age-matched controls. We recorded MVRC from 
the anterior tibial muscle using the automatised QTRAC software that measures nine 
MVRC parameters. These parameters were compared between the two groups and 
correlated with the incidence of spontaneous activity in EMG. Results: Patients and 
controls differed on seven out of the nine parameters. The incidence of spontaneous 
activity correlated with one MVRC parameter, while eight other MVRC parameters 
showed no correlation. One patient diagnosed with an acute axonal neuropathy showed 
no spontaneous activity on EMG, while MVRC showed severe depolarisation on the 
third day of symptoms. Conclusion: MVRC may supplement EMG in the diagnosis of 
neurogenic disorders. Moreover, MVRC may provide earlier electrophysiological signs 
of denervation than EMG.
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MYASTHENİA GRAVİS TANISINDA NÖROFİZYOLOJİK 
DEĞERLENDİRME; REPETETİF STİMÜLASYON VE TEK LİF EMG 
TEKNİĞİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

HALİL AY   
 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD

Özet:

Amaç: Myasthenia Gravis (MG), hareketle artan kas güçsüzlüğü ile karakterize, öncelikle 
okülobulber kasları tutan, çoğunlukla postsinaptik yerleşimli nikotinik asetilkolin 
reseptörlerinin hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır. Tanı klinik bulgular 
yanında Repetetif sinir uyarımı (RSU) ve Tek Lif EMG (TLEMG) incelemeler ile konulur. 
Çalışmadaki amacımız, son beş yılda Nöroloji kliniğimizden ve dış merkezlerden 
elektrofizyoloji labaruvarına MG ön tanısıyla başvuran hastaların retrospektif incelemeleri 
yapılarak, elektrofizyolojik incelemelerin MG tanısındaki gerekliliği ve sensitivitesini 
ortaya koymaktır. Yöntem: Bu amaçla, 2012-2016 yılları arasında Harran Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroloji A.D’a ait elektrofizyoloji laboratuvarına MG ön tanısıyla başvuran 
237 hasta retrospektif olarak tarandı. Bu hastaların klinik ve ayrıntılı elektrofizyolojik 
özellikleri hasta dosyalarından, Nihon Kohden ve Dantec Keypoint EMG cihazları 
arşivinden elde edildi. Bulgular: MG öntanısıyla elektrofizyoloji laboratuvarına başvuran 
olguların yaş ortalaması 38.76±17.20 idi. Olguların %57,8’si kadın, %42,2’si erkekti. 237 
olgu içerisinde 101 hastaya sadece RSU (%42,6), 58 hastaya sadece TLEMG (%24,5), 78 
hastaya ise her iki inceleme (%32.9) birlikte yapılmıştır. Toplam olgular içerisinde 219 
hastada (%92,4) normal elektrofizyolojik bulgular elde edilirken, 18 hastada (%7,6) 
anormal elektrofizyolojik bulgular elde edilmiştir. Sadece RSU yapılan 101 hastanın 
89’unda (% 88,1) normal yanıtlar elde edilirken,12’sinde (%11.9) ise anlamlı dekrement 
yanıtlar elde edildi. Anlamlı dekrement yanıtlar elde edilen hastaların tamamında 
jeneralize MG’in tipik klinik bulguları vardı. Sadece TLEMGyapılan 58 hastanın 52’sinde ( 
%89,7) normal yanıtlar elde edilirken, 6’sında ( %10.3 ) ise elde edilen potansiyel çiftlerde 
artmış jitter saptandı. Artmış jitter saptanan hastaların dördünde sadece oküler kaslara 
sınırları klinik bulgular varken, ikisinde ise oküler klinik bulguların daha ön planda olduğu 
hafif düzeydeki jeneralize MG klinik bulguları vardı. Hem RSU hemde TLEMG‘ninher 
iki sinin birlikte yapıldığı 78 hastanın tamamında ise normal elektrofizyolojik bulgular 
saptanmıştır. Sonuç: Olgu sayımız dikkate alındığında, MG tanısından şüphelenilen 
hastaların elektrofizyolojik olarak incelenmesinde, oldukça düşük sayıda kesin MG 
tanısının konulduğunu görülmektedir. MG tanısında en sensitif elektrofizyolojik test olan 
TLEMG incelemesinin toplam sayısından (136) sadece 6 tanesinde (%4.4) artmış jitter 
saptanması, incelemenin invazif ve zaman alıcı olması nedeniyle klinisyenin daha dikkatli 
bir nörolojik muayene yapmasını ve öykü almasını gerekli kılar.

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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MG DE OROFARİNGİYAL YUTMA VE SOLUNUM İLİŞKİSİNİN 
ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

ŞEYMA ÇİFTÇİ 1, İBRAHİM AYDOĞDU 1, LEYLA BAYSAL KIRAÇ 2, CUMHUR ERTEKİN 1  
 
1 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ 
2 OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ

Özet:

AMAÇ: Disfaji MG seyri boyunca sık görülen bir semptomdur ve olguların %6 sında 
başlangıç semptomu olarak bildirilmiştir. Mortalite ve morbidite nedeni olabilen 
disfajinin MG grubunda fizyopatolojisini anlamaya çalışmak ve orofaringiyal yutmanın 
ve solunum etkilenim paterninin araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: 35 MG 
olgusunda (22 E,13 K ort y:49) orofaringiyal yutma klinik ve elektrofizyolojik yöntemle 
değerlendirildi. Laringiyal devinim piezoelektrik sensor ile, submental kas aktivitesi 
yüzeyel elektrodlar, solunum ise nazal kanul ile kayıtlandı. Olgulara 3 ml tek yutma 
analizi, disfaji limiti (DL), 100 ml bardaktan su içme (BSİ), spontan solunum, ardışık 
yutma ile eş zamanlı solunum çalışmaları yapıldı. EF çalışmalar sonucu A-0, O-2, A-C, 
yutma hızı ve kapasitesi, yutma-solunum ilişkisi değerlendirildi. Veriler 65 NK (ort y:52)
ile karşılaştırıldı. SONUÇLAR:. MG olgularında NK ile karşılaştrıldığında orofaringiyal 
yutmanın total süresi ve larinksin yukarda kalış süresi artmış, buna karşılık yutmanın 
tetiklenme süresi benzer bulundu. 5 olguda disfaji limiti normal saptandı. 100 ml 
BSİ testinde yutma sayılarının (ort 11,3) ve sürelerinin (ort16,9 sn) (NK ort sayı 6,2, 
ort süre 8,5 sn) daha artmış olduğu, yutma hızı (MG 6,2ml/sn, NK 12,2ml/sn)ve 
kapasitesinin(MG 8,8 ml/yutma, NK 16,6 ml/yutma) ise anlamlı düştüğü saptandı. 
Ardışık yutma-eş zamanlı solunum çalışmalarında, yutma sırasında apne süresi hasta 
grubunda (ort 13,2 sn) kontrol grubuna göre (ort 7,8 sn) daha uzundu. Yutma solunum 
ilişkisi NK korunduğu, fizyolojik apnenin kesintisiz olduğu saptandı. Hasta grubunda 
%71 olguda BSİ sırasında yutma solunum ilişkisi bozuktu, apne birden fazla nefes alma 
ile bölünüyordu, bu olguların yaklaşık yarısında aspirasyon gözlendi. 50sn istirahatte 
spontan solunum kayıtlaması yapılan olgularda solunum paterninin düzenli olduğu 
gözlendi. TARTIŞMA: Disfaji MG olgularında uzun süre ciddi olarak seyredebilmektedir. 
Periferik apereydeki nöromüsküler güçsüzlüğün gösteregesi olarak lokmanın 
yutulabilmesi için laringiyal devinim ve faringiyal süre artmakta, yutmanın hızı ve bir 
kerede yutulan volüm azalmaktadır. Çalışmamızda saptanan, ileri disfajik olgularda 
daha belirgin olmak üzere yutma solunum ilişkisinin bozulması aspirasyon riskini ortaya 
koymaktadır. Elektrofizyolojik değerlendirme erken dönemde disfajinin tanınması ve 
planlanmada yol göstericidir. Anahtar Kelimeler: MG, yutma, emg, solunum

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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ANTİDOPAMİNERJİK İLAÇLARA BAĞLI AKATİZİDE BEYİN SAPI 
REFLEKSLERİ

AYŞEGÜL GÜNDÜZ 1, BARIŞ METİN 1, SİNEM ZEYNEP METİN 2, BURÇ ÇAĞRI POYRAZ 2, 
MİNE ÖZMEN 2, DERYA KARADENİZ 1, GÜNEŞ KIZILTAN 1, MERAL E. KIZILTAN 1  
 
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TI FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

Özet:

Bilimsel Zemin ve amaç: Akatizi, iç huzursuzluğun olduğu ve alt ekstremitelerin 
sürekli hareket ettirildiği bir hareket bozukluğudur. Sıklıkla antidopaminerjik ilaç 
kullananlarda görülmesi nedeniyle striyatal dopamin blokajına sekonder ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. Klinik bulgular ve dopaminerjik etkilenme olması sebebiyle huzursuz 
bacak sendromuna (HBS) benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada amacımız, beyin 
sapı refleks incelemeleri yoluyla akatizide meydana gelen fonksiyonel değişiklikleri 
incelemektedir. Bu amaçla, akatizi ile başvuran olgular, sağlıklı bireyler ve patofizyolojisi 
akatiziye oranla daha fazla incelenmiş ve klinik bulgular açısından akatiziye benzer 
özellikler taşıyan HBS olguları ile karşılaştırıldı. Hastalar ve yöntem: Çalışmaya, 
antidopaminerjik ilaçlara bağlı 7 akatizi olgusu, 14 ilaç naif HBS olgusu ve 39 sağlıklı birey 
dahil edildi. Gruplar yaş ve cinsiyet açısından benzerdi. Tüm katılımcılarda, göz kırpma 
refleksi (GKR), işitsel irkilme refleksi (İİR) ve somatosensoriyel irkilme refleksi (SİR) 
kaydedildi. İrkilme refleks kayıtları için orbikularis oküli (O.ok), sternokleidomastoid 
(SKM), biseps braki ve tibialis anterior (TA) kasları kullanıldı. GKR latansı, İİR latans, 
probabilite, amplitüd ve süre değerleri ve SİR latans ve görülme olasılıkları ölçüldü ve 
üç grup arasında karşılaştırıldı. Sonuçlar: GKR, tüm bireylerde normal ve simetrik olarak 
elde edildi. İİR, patern ve latans değerleri de gruplar arasında benzerdi. Ancak O.ok 
ve SKM yanıtlarının amplitüd ve süreleri akatizi olgularında hem sağlıklı bireyler hem 
HBS olgularına göre yüksekti. SİR, yanıt latans ve görülme olasılıkları gruplar arasında 
benzerdi. Yorumlar: Antidopaminerjik kullanımına bağlı akatizide, İİR döngüsünün 
eksitabilitesi hem HBS olgularına hem de sağlıklı bireylere oranla yüksektir. Ancak 
İİR ve SİR dögülerinin bütünlüğü ile GKR bütünlüğü değişmemiştir. İİR eksitabilitesi, 
dopaminerjik sistem, amigdala ve korteksin kontrolü altındadır. İİR’nin akatizide 
HBS’den daha canlı olduğunu dikkate alarak hipodopaminerjik duruma daha rostral 
yapılardaki disinhibisyonun da katkıda bulunduğu düşünülebilir.

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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SPASTİSİTEDE PATELLA T REFLEKSİNİN KAS VE EKLEM YAPISI 
İLE MODELLENMESİ

TUNCA NÜZKET 1, SERKAN USLU 1, CAN ÖZCAN 4, SUHA YAĞCIOĞLU 3, HİLMİ UYSAL 2  
 
1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI 
2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI 
4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Özet:

Amaç: Spastisite üst motor nöron lezyonu sonrası gelişen bir hareket bozukluğudur. 
Spastisite mekanizmalarının anlaşılmasında sadece klinik ya da sadece elektrofizyolojik 
değerlendirme yeterli olmamaktadır. Bu sebep ile çalışma kapsamında spastisite 
mekanizmalarının daha iyi anlaşılması için bir model yapılarak kinesiyolojik ve 
elektrofizyolojik parametrelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma 
kapsamında Animatlab programı ile Tibia ve Femur kemikleri ve bu kemiklere bağlı 
Rectus Femoris kası ile Biceps Femoris kısa-uzunbaş kasları modellenmiştir. Modelde 
Tibia ve Femur boyutları 45x10x10 cm yoğunlu 1.67 g/cm3 ve 1 g/cm3 olarak 
kabul edilmiştir. Bu modele T refleksi tetiklemesi yaptırılarak refleks sonucu oluşan 
pendulumun kinesiyolojik özellikleri ve bu sırada kasta meydana gelen değişimler 
gözlenmiştir. Daha önceki çalışmada 65 spastisite olgusundan elde edilen kinesiyolojik 
özellikler ile modelde elde edilen kinesiyolojik özellikler karşılaştırılarak model 
doğrulanmıştır. Bu sırada modeldeki kasların ve eklemin özellikleri gözlemlenmiştir. 
Bulgular: Çalışmada sağlıklı birey için Sönümlenme 100g/s, Doğrultma oranı 0.3 v/v, 
Stifness 5 N/m parametreleri ile model çalıştırılmıştır. Damping Ratio (Pendulumdaki 
1. Osilasyon ve 2. osilasyondaki maksimal açı değerlerinin oranı), maksimum açı ve 
pendulum sayısında yüksek korelasyon elde edilmiştir (R=0.9). Spastisite olguları için 
Ashworth 1,2 ve 3 gruplarına özgü model yapıları oluşturulmuştur. Bu yapılarda Damping 
(sırasıyla 100,300 ve 600 g/s) ve Stiffness parametreleri değiştirilerek pendulumlar 
elde edilmiştir. Aynı uyaran ile hareket tetiklendiğinde pendulum sayılarının ve 
özelliklerinin (maksimal açı ve damping ratio) değiştiği görülmüştür. Bu gruplar için de 
yüksek korelasyon elde edilmiştir (R=0.92). Sonuç: Spastisitedeki kinesiyolojik değişim 
mekanizmalarının daha iyi anlaşılması için bir model geliştirilmiştir. Bu model gerçek 
ölçümler ile doğrulanarak kas özellikleri incelenmiş ve Rectus femoris kasındaki Ia 
grubunun değişimleri gözlemlenmiştir.

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Münevver Gökyiğit
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DELTA “BRUSH” PATERNİ NMDA-R ENSEFALİTİ İÇİN TİPİK 
MİDİR? İKİ BAĞIMSIZ UZUN SÜRELİ EEG KOHORTUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

BETÜL BAYKAN 1, ÖZLEM GÜNGÖR TUNÇER 2, EBRU NUR VANLI-YAVUZ 3, LEYLA 
BAYSAL KIRAÇ 1, GÖKÇEN GÜNDOĞDU 4, NERSES BEBEK 1, CANDAN GÜRSES 1, EBRU 
ALTINDAĞ 2, ERDEM TÜZÜN 5  
 
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
3 KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ ANABİLİM DALI 
5 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİR BİLİMİ 
ANABİLİM DALI

Özet:

AMAÇ Delta “brush” paterni (DBP), henüz spesifikliği tam araştırılmamış olmakla 
birlikte N-metil-D-aspartat reseptör (NMDAR) ensefalitlerinde ve az sayıda retrospektif 
çalışmada da diğer otoimmun ensefalitlerde giderek artan sıklıklarda bildirilmektedir. 
Bu çalışmada, iki bağımsız uzun süreli EEG kohortunun DBP varlığı açısından 
değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM Birinci kohort yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) 
bilinç bozukluğu nedeniyle EEG monitorizasyonu yapılan 106 hastadan, ikinci kohort 
nöronal oto-antikor araştırılan mezyal temporal lob epilepsili (MTLE) 76 hastadan 
oluşmaktaydı. Bu iki grup klinik, radyolojik ve EEG bulguları açısından ayrıntılı olarak 
değerlendirildi. DBP; 1-3 Hz delta aktivitesine eklenen 12-30 Hz frekansında ritmik 
boşalımlardan oluşan bir aktivite olarak tanımlandı. SONUÇ Tüm olgular içinde toplam 
4 hastada DBP saptandı. Bu hastalardan sadece biri MTLE grubundaydı (%1,3), epilepsi 
cerrahisi sonrası nöbetsizdi ve nöronal otoantikor saptanmamıştı. Diğer 3 hasta (%2,8) 
ise YBÜ’sinde hipoksik ensefalopati, beyin tümörü, inme ve metabolik bozukluk gibi 
farklı etyolojik nedenlerle yatan hastalardı. Bu hastaların tümü yatışlarını izleyen 
1 ay içinde kaybedilmişlerdi. YORUM DBP NMDAR ensefalitinde görece daha sık 
rastlanmakla birlikte, çalışmamız bu tabloya özgün bir bulgu olmadığını göstermiştir. 
Nadiren de olsa cerrahi sonrası iyi prognoz gösteren MTLE olgularında veya YBÜ’de 
takip edilen yüksek mortalite riskli farklı etyolojileri olan hastalarda ortaya çıkabilir. Bu 
nedenle bu paternin varlığı klinisyeni NMDAR ensefaliti açısından alarme etmeli, ancak 
diğer olası etyolojilerin araştırılması da ihmal edilmemelidir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Destina Yalçın 
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ACİL EEG İNCELEMELERİNDE NONKONVÜLZİF STATUS 
EPİLEPTİKUS TANISI ALAN HASTALARIN MODİFİYE 
SALZBURG KONSENSUS KRİTERLERİNE GÖRE YENİDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

EMİN TİMER , ABDULLAH YILGÖR , NERSES BEBEK , CANDAN GÜRSES , BETÜL BAYKAN   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

AMAÇ Nonkonvülzif status epileptikus (NKSE) tanısı EEG’ye dayanmaktadır ancak bazı 
hastaların klinik ve özellikle EEG bulgularının yorumlanması zordur. Laboratuvarımızda 
uzman doktorlar tarafından NKSE tanısı konmuş hastaların, modifiye Salzburg 
konsensüs kriterlerine (MSKK) göre yeniden değerlendirilerek bu kriterlerin geçerliliği 
ve katkılarının araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Ocak 2015 ve Şubat 
2017 arasında EEG Laboratuvarımızda 6050 EEG incelemesinden, NKSE tanısı almış 
ortalama yaşları 31,5±25,9 olan, 13’ü kadın 29 olgu MSKK’ye göre retrospektif 
olarak yeniden değerlendirildi. BULGULAR Olguların 18 ’i (%62) kesin, 6’sı (%20,7) 
olası olmak üzere toplam 24 (%82,7) hasta NKSE tanısını karşılıyordu. Onbir hasta 
hızlı (>2,5 Hz) epileptiform deşarjlar (ED) göstermesi, 2 hasta yavaş (<2,5 Hz) ED’ye 
rağmen evolüsyon göstermesi , 2 hasta yavaş ED’ye rağmen gizli iktal fenomenlerin 
eşlik etmesi, 3 hasta yavaş ED’ye rağmen İV antiepileptik tedaviye hem klinik hem EEG 
yanıtı olması ile kesin NKSE tanısı aldı. 2 hasta ritmik teta/delta (>0,5 Hz) aktivitesine 
rağmen İV antiepileptik tedaviye sadece EEG’de olumlu yanıt olması, 3 hasta yavaş 
ED’ye rağmen İV antiepileptik tedaviye sadece EEG’de olumlu yanıt olması, 1 hasta ise 
yavaş ED’lerin ve ritmik teta/delta aktivitesinin fluktuasyon göstermesi nedeniyle olası 
NKSE olarak değerlendirildi. İki epileptik ensefalopati olgusunda gerekli ek sekonder 
kriterler öğrenilemediğinden NKSE tanısı kuşkulu kalıyordu. İki hasta klinik olarak 
NKSE düşündürmekle birlikte kriterlere göre tanıyı karşılamazken, 1 hasta kriterlere 
göre tanıyı karşılarken bulgular ESES tablosunu düşündürmekteydi. SONUÇ MSKK 
günlük pratikteki NKSE uzman tanısı ile yüksek oranda uyumludur. NKSE tanısının yeni 
kriterlere göre değerlendirilmesinin pratik uygulamada güç olabileceği düşünülmekle 
birlikte daha objektif bir değerlendirme ve bilgi birikimi sağladığı için doğru tanı olasılığı 
artmakta ve kullanımı önerilmektedir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Destina Yalçın 
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FOKAL İNTERİKTAL YÜKSEK FREKANSLI DALGALARIN KLİNİK VE 
ELEKTROFİZYOLOJİK ÖNEMİ NEDİR?

REYHAN SÜRMELİ 1, HATİCE KURUCU 2, SEHER NAZ YENİ 2  
 
1 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA FAKÜLTESİ, 

Özet:

GİRİŞ-AMAÇ: Çalışmamızda, skalp uyku-uyanıklık elektroensefalografi (EEG) 
incelemesinde interiktal fokal yüksek frekanslı dalgaların (high frequency oscillations-
HFO) varlığının klinik ve elektrofizyolojik önemini araştırmayı amaçladık. GEREÇ-
YÖNTEM: Çalışmaya 2012-2016 yılları arasında video uyku-uyanıklık skalp EEG 
incelemesinde inter-iktal HFO’ları mevcut olan hastalar alındı. İki yüz elli hastanın 
EEG’leri retrospektif olarak incelendi. On dört (14) hastanın EEG kayıtlarında interiktal 
HFO saptandı ve bu hastaların uzun süreli olan dosya kayıtları incelendi. Beş olgu ise 
poliklinik takiplerinde fark edilerek alındı. Epilepsi sınıflamasında ILAE’nın 1981-89 
nöbet sınıflaması kullanıldı. EEG örnekleme ekranında alt frekans filtresi 1Hz (TC:0.1 
sn), yüksek frekans filtresi 70 Hz olarak ayarlandı. HFO bir ya da daha fazla elektrotta 
gözlenen, paroksizmal nitelikte 13 Hz frekansından daha hızlı aktiviteler olarak 
tanımlandı. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 18.65 yıldı. 
Hastaları 3’ünde kompleks fokal nöbet, 4 ‘ünde basit fokal nöbet, 11’inde sekonder 
jeneralize tonik klonik nöbet tipi mevcuttu. Bir hastada atipik absans ve de diğer 
2’sinde jeneralize tonik nöbet mevcuttu. Elektroklinik olarak hastaların 16 ‘sında 
sendrom sınıflaması yapılamadı, 3’ünde epileptik ensefalopati mevcuttu. Etyolojik 
olarak hastaların 11 ‘inde yapısal nedenler varken, 4 hastada bilinen bir neden 
bulunamadı. MR bulgusu olarak 4 hastada gelişimsel malformasyon, 5 hastada sekel 
ensefalomalazik alan, 1 hastada meziyal temporal skleroz, diğer hastalarda non-
spesifik bulgular mevcuttu. Hastaların 9’unda MR ve EEG bulgularının lokalizasyonu 
uyumluydu. SONUÇ: Bizim çalışmamızın sonucunda da görüldüğü gibi inter-iktal 
HFO’lar EEG incelemelerinde nadir rastladığımız aktivitelerdir. İnteriktal HFO ile ilişkili 
etyolojik ve klinik özellikler bilinmemekle birlikte, yapısal nedenlerle ilişkili olabileceğini 
düşünmekteyiz. Sıklıkla gelişimsel malformasyonlarla ilişkilendirilse de, bu çalışmada 
sekel ensefalamalazik alanlara da eşlik ettiği gözlenmiştir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Destina Yalçın 



-43-

33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi

S-30

MONOTON UYARI SIRASINDA EEG μ (MÜ) RİTİM 
DESEKNRONİZASYONU

GÖZDE BAYER 1, HASSAN GOLMOHHAMMADZADEH 1, DOĞA VURALLI 2, MURAT 
ZİNNUROĞLU 3, ZAFER GÜNENDİ 3, ALİ EMRE TURGUT 5, KUTLUK BİLGE ARIKAN 1, 
TÜLİN KUTSAL 4, BÜLENT CENGİZ 2  
 
1 1. ATİLİM UNİVERSİTESİ, BİLİŞSEL ROBOTİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI, 
MEKATRONİK BÖLÜMÜ, ANKARA 
2 2. GAZİ UNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD, ANKARA 
3 3.GAZİ UNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FTR ABD, ANKARA 
4 4. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOMÜHENDİSLİK ABD, ANKARA 
5 5. ORTA DOĞU TEKİNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ANKARA 

Özet:

Giriş Bu çalışmada bir motor hareketin hem gerçekleştirilmesi (execution) hem de 
izlenmesi (observation) sırasında EEG kayıtları alınarak ayna nöron sistemi hakkında, 
EEG aracılığıyla, bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Yöntem 10 sağlıklı gönüllüden metalik bir 
kıskacı sıkıp bırakma hareketi yapmaları istendi. Gönüllüler iki ayrı seansta incelenmeye 
tabi tutuldu: bir seansta önce hareketi yapmaları sonra videoya çekilmiş aynı hareketi 
kendileri yapıyormuş gibi (imgelem) videodan izlemeleri istendi. Diğer seansta ise önce 
imgelem yaparak hareketi izlemeleri sonra kıskacı sıkma hareketini yapmaları istendi. 
Ayna nöron aktivite belirteçleri olarak μ(8-12 Hz) /β(15-25 Hz) supresyonu ve olaya 
ilişkin spektral düzensizlik (ERSP) incelendi. EEG verileri OpenBCI sistem kullanılarak 
elde edildi, EEGLAB yazılımı ile veri analizi yapıldı. Video stimulasyon paradigmalarının 
oluşturulması ve EEG ile senkronizasyonu için açık-kaynak PsychoPy uygulaması 
kullanıldı. Sonuçlar Hem hareketi yapma hem de imgelem karşı hemisferde (C3) μ ve 
β bantlarında anlamlı desenkronizasyona yol açtı (p<0.05). C3 lokalizasyonunda her 
iki frekans bandı için de (μ ve β) oturumlar arası anlamlı fark bulunmazken, C4 ve P3 
lokalizasyonlarında seanslar arasında β frekansında iki grupta anlamlı fark saptandı 
(p<0.05). İki farklı oturum değerlendirildiğinde C3 lokalizasyonunda μ supresyonunda 
oturumlar arasında anlamlı farklılık gözlenmezken β frekans supresyonunun önce 
hareket sonra imgelem oturumunda diğer oturuma göre anlamlı derecede fazla 
(p<0.05) olduğu saptandı. Yorum Çalışmanın bulguları EEG nin ayna nöron aktivitesine 
ilişkin işlevsel bilgiler sunduğu ve β frekans supresyonunun sağlıklı kişilerde imgelemin 
bir göstergeci olarak kullanılabileceğini düşündürmüştür. Bu bulgu imgelem temelli 
rehabilitasyonda (inme rehabilitasyonu gibi) , rehabilitasyon planı için yararlı 
ipuçları sunabilir. (Bu çalışma 114E621 numaralı TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında 
desteklenmektdir.)

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Destina Yalçın 
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NORMAL SAĞLIKLI BİREYLERDE 30, 50 VE 100 HZ TETA BURST 
STİMÜLASYONUN ETKİLERİ

ZEYNEP ÖZDEMİR , NERMİN GÖRKEM ŞİRİN , YEŞİM KAYKI , ERKAN ACAR , AYSUN 
SOYSAL   
 
BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM 
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Giriş: Sürekli teta burst stimulasyon (sTBS) protokolü temel olarak 200 msn de bir 
tekrarlayan 50 Hz frekansında 3 stimulus burst’unden oluşur ve bu 600 uyarıdan oluşan 
teta ritminde bir frekansa karşılık gelir. Temel olarak 50 Hz frekansında yapılan bu 
protokolün kortikal eksitabliteyi azalttığı kanıtlanmıştır. Yapılan az sayıda çalışmalarla 
farklı frekanslar uygulanarak kortikal eksitabilitede farklı modülasyonlar sağlanabileceği 
gösterilmiştir. Amaç: Bu çalışmada amaç temel sTBS protokolü olan 50 Hz frekansı ile 
30 Hz ve 100 Hz frekansı karşılaştırmak ve kortikal eksitabilitede hangi etkilere yol 
açtığını göstermektir. Yöntem: Çalışmamızda TMS uygulamaya engel teşkil edebilecek 
her hangi bir hastalığı olmayan, 30 gönüllü alınarak, her bir gönüllüde sırasıyla istirahat 
motor eşik (iME), intrakortikal inhibisyon (ICI), intrakortikal fasilitasyon (ICF), motor 
eşiğin %120si referans alınarak motor uyarılmış potansiyel (MEP) amplitüdü çalışıldı. 
Çift uyarı çalışmalarında ise koşullandırıcı uyarı motor eşiğin %80i test uyarı ise %120 si 
olarak alındı. Her bir mod için 10ar kişi ile randomize edilen gönüllülere uygulanan 30, 
50 ve 100 Hz sTBS uygulamasından hemen sonra ve yaklaşık yarım saat sonrasında iME, 
MEP, ICI ve ICF çalışmaları tekrarlandı. Sonuç ve Tartışma: Literatürdeki çalışmalara 
benzer şekilde 50 Hz sTBS MEP amplitüdünde inhibisyon yapmıştır. Örneklemimizde 30 
Hz sTBS ile 50 Hz sTBS’la kıyaslandığında daha güçlü bir inhibisyon olduğu gözlenmiştir. 
100 Hz sTBS’nun ise MEP amplitüdünde artışa yol açarak eksitasyon oluşturduğu 
izlenmiştir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Destina Yalçın 
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MULTİPL SKLEROZ TANISINDA UYARILMIŞ POTANSİYELLER 
ARTIK ÖNEMİNİ YİTİRDİ Mİ?

GÖNÜL VURAL 1, ŞADİYE GÜMÜŞYAYLA 1, HESNA BEKTAŞ 2, GÜLSÜM AKDENİZ 3, 
ORHAN DENİZ 1  
 
1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ 
3 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI 

Özet:

GİRİŞ Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Multipl Skleroz (MS) tanı ve takibinin 
merkezine yerleştiğinden beridir kıymetini yitirdiği sanılan uyarılmış potansiyel 
incelemeleri fizyolojik sistemin gerçek zamanlı durumunu gösterir, dahası lezyonun 
natürünü ortaya koyar. Biz bu çalışmada kliniğimizde MS şüphesiyle değerlendirilmeye 
alınan hastalarımızda uyarılmış potansiyellerin diagnostik faydasını ve MRG bulgularıyla 
korelasyonunu araştırdık. MATERYAL ve METOT Bu çalışma merkezimizde MS şüphesiyle 
değerlendirilmeye alınan 100 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelenerek yapıldı. 
Vizuel (VEP), beyinsapı işitsel (BAEP), somatosensorial (SEP, median ve posterior 
tibial sinir) uyarılmış potansiyellerin klinik ve MRG bulgularıyla korelasyonuna bakıldı. 
SONUÇLAR Sonuçlarımız optik sinir lezyonunu göstermede VEP’ in, kontrastlı ve yağ 
baskılı orbital MRG’ den daha faydalı olduğunu gösterdi. Median SEP, spinal kord 
lezyonlarına MRG’ den daha az duyarlı iken tibial SEP’ in spinal MRG ile korelasyonu 
daha iyi bulundu. Hastaların %20’ sinde MRG ile gösterilebilen spinal lezyon olmadan 
SEP anormalliği ortaya kondu. BAEP, sadece hastaların %13’ ünde anormal bulundu; 
bu hastaların %70’ inin MRG’ lerinde beyin sapı lezyonunu varken kalan %30’ unda 
MRG normal idi. Hastaların %19’ unda beyin sapı lezyonu olmakla birlikte BAEP normal 
idi. Uyarılmış potansiyellerde anormallik VEP için %18, SEP için % 29, BAEP için %92 
kadarında subklinikdi. TARTIŞMA Uyarılmış potansiyel incelemelerinin, konvansiyonel 
MRG teknikleri ile tespit edilemeyen anormallikleri ortaya koymada halen kıymetli 
olduğu söylenebilir. Bilhassa optik sinir için MRG den daha duyarlı olduğu tartışmasız 
bir gerçektir. Teşhis, tedaviye cevap ve takipte, MRG’ nin yapılamadığı veya zaman 
aldığı durumlarda bilhassa faydalıdırlar.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Destina Yalçın 
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KORTEKS KANLANMASININ TAKİBİ İÇİN YAKIN KIZILÖTESİ 
SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİNİN NÖROLOJİDE KULLANIMI

SERKAN USLU 1, TUNCA NÜZKET 1, EYLEM TELLİ 3, MURAT CANPOLAT 1, HİLMİ UYSAL 2 
 
1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI 
2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç: Kortekste, çeşitli fonksiyonel testler ve olaylara bağlı olarak değişen nöral 
aktivite kanlanmayı arttırmaktadır. Kanlanmadaki bu değişim nöral aktiviteyi temsil 
ettiğinden takibi ve değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada fonksiyonel 
Yakın Kızılötesi Spektreskopi (fNIRS) yöntemi ile kognitif aktivasyon, motor beceri ve 
duysal uyarımlar sırasında korteks kanlanmasının gösterilmesi amaçlandı. Yöntem: 
fNIRS, kortekse 700-900 nm dalga boyu aralığında gönderilen lazer veya LED ışığının 
doku tarafından saçılma ve absorpsiyonuna bağlı olarak detektörler aracılığı ile 
geri toplanması prensibine dayanır. Korteksteki aktiviteye bağlı olarak kanlanma 
seviyesindeki değişimin artması gönderilen ışığın doku tarafından absorbsiyonunu 
arttırmakta ve ölçülen ışığın şiddetini düşürmektedir. Çalışma kapsamında yürütücü 
fonksiyonların test edilmesinde kognitif aktivasyon için matematiksel işlem(n=6), 
motor beceri için el ekstansiyon-fleksiyonu(n=6), duysal uyarım(n=1) için ND:YAG 
lazer ile uyarım sırasında korteks kanlanması fNIRS ile izlendi. fNIRS probu 
katılımcıların motor korteks(EEG10,20yerleşimine göre:T3,C3,Cz,C4,T4) ve frontal 
kortekslerine(F7,F3,Fz,F4,F8) yerleştirilerek ölçümler alındı. Somatosensöriyel korteks 
kanlanmasının izlenmesi için yüzünde telenjiektazi olan ve ND:YAG lazer ile tedavisinin 
yapılmasına karar verilen bir hastanın somatosensöriyel bölgesinde ölçüm alınacak 
şekilde fNIRS probu yerleştirildi. Bulgular: Motor uyarım ve yürütücü fonksiyonlar 
sırasında kanlanma miktarında dinlenme durumuna göre yaklaşık %50’lik bir artış 
gözlemlendi. Uyarımların bitimlerinin ardından bazal seviyeye geri dönüldüğü gözlendi. 
Lazer ile uyarım sırasında ise artış miktarının %30’luk seviyede olduğu görüldü. 
Sonuç: fNIRS yönteminin klinikte pratik ve etkin bir şekilde kullanılabileceği ve hasta 
izleniminde yararlı olabileceği gösterildi.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Destina Yalçın 
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OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA MEAN 
PLATELET VOLUME VE R-R İNTERVAL DEĞİŞKENLİĞİ

DEMET İLHAN ALGIN , FATMA GER , OĞUZ OSMAN ERDİNÇ   
 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ 

Özet:

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) uyku sırasında tekrarlayan üst havayolu 
obstüksiyonu ve tekrarlayan aralıklı hipoksi ile karakterizedir ve aralıklı hipoksi ve 
inflamatuar aktivite artışı bu hastalıkta kardiyovasküler risk artışında rol oynamaktadır. 
Bu çalışmada OUAS hastalarında mean platelet volüme (MPV) ve RR İnterval Değişkenliği 
arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörofizyoloji polikliniğine başvurup uyku laboratuvarında 
Polisomnografi (PSG) ile OUAS tanısı konulan ve American Academy of Sleep Medicine 
(AASM) uluslararası skorlamasına göre orta ve ağır dereceli 73 hasta alındı. Kontrol 
grubu 75 sağlıklı bireyden oluşmaktaydı. Hasta ve kontrol grubunda MPV değerleri ve 
elektrofizyolojik inceleme protokolü RR İnterval Değişkenliği (RRIV) değerlendirildi. 
Bulgular: Hasta grubu 24 (%33) kadın, 49 (%67) erkek; kontrol grubu 28 (%37) kadın, 47 
(%63) erkek bireyden oluşmaktadır. Hasta grubunun yaş ortalaması 50,3±12,1, kontrol 
grubunun yaş ortalaması 43,6±11,9’dur. Hasta grubunda 32 (%44) hastada orta, 41 
(%56) hastada ağır OSAS mevcuttu. Hastaların apne-hipopne indeksi (AHI) değerleri 
ortalaması 37,8±19,8 idi. Orta OSAS AHI: 20.9, ağır OSAS AHI: 52.1 olarak saptandı. 
Kontrol, orta ve ağır OUAS gruplarında MPV ortalaması sırasıyla; 8,83±1,00, 9,26±1,40 
ve 11,94±1,20 (fL) bulundu ve ağır OUAS grubunda kontrol grubuna göre anlamlı 
yüksekti (p=0,001). Ağır OUAS grubunda MPV ve R-R inrerval değişikliği arasında 
pozitif korelasyon saptandı (p=0,003). Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları ağır 
OUAS’ta MPV ile otonomik aktivasyon arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
OUAS’ta gelişen hipoksi trombosit aktivasyonuna yol açarak OUAS’ta önemli morbidite 
ve mortalite nedeni olan kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde bir rol oynayabilir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Destina Yalçın 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE VİNKRİSTİNE BAĞLI 
POLİNÖROPATİLERDE KLİNİK VE ELEKTROMYOGRAFİK 
BULGULAR

AYŞE DİDEM ATLI 1, BÜŞRA ERKILINÇ 1, ŞEYMA ÇİFTÇİ 1, ŞEBNEM ÖNEN 2, MEHMET 
KANTAR 2, SERAP AKSOYLAR 2, NAZAN ÇETİNGÜL 2, İBRAHİM AYDOĞDU 1  
 
1 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ONKOLOJİ BİLİM DALI

Özet:

Giriş: Vinkristin çeşitli malignitelerde sıklıkla kullanılan bir antineoplastik ajandır. 
Vinkristine bağlı oluşan nöropatiler tedaviyi sınırlandırması ve yaşam kalitesini bozması 
nedeni ile oldukça önemlidir. Aksonal nöropatiler, izole kranial sinir tutuluşları, nöbet, 
ensefalopati, geçici kortikal körlük, ataksi, atetoz, parkinsonizm gibi değişik tablolar da 
vinkristine bağlı nörotoksisiteler arasında bildirilmiştir. Amaç: Bu çalışmada Ocak 2005-
Ocak 2017 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Kliniğinde 
takip edilmiş olan ve vinkristin (VCR) tedavisi uygulanan hastalarda ortaya çıkan 
polinöropati (PNP) ile ilgili klinik ve laboratuar özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, 
hastalarda vinkristin polinöropatisi düşündüren klinik bulgular (ptozis, ses kısıklığı, el 
ve ayaklarda yanma, uyuşma, güç kaybı, karıncalanma, vd) dökümente edilerek EMG 
bulguları ve diğer klinik parametrelerle ilişkisi analiz edilmiştir. Yöntem: 2005-2017 
yılları arasında çocuk onkoloji kliniğinde vinkristin tedavisi almış olan ve çoğunluğunu 
EMG laboratuarına başvuran hastaların oluşturduğu 157 hastanın dosyası retrospektif 
olarak incelendi. Çalışmaya 157 hasta (59 kız, 98 erkek) alınmış olup yaş ortalaması 
9 yaş (10 ay-18 yıl)’tır. Hastaların tanıları, sırasıyla ALL (40), Hodgkin lenfoma (29), 
Hodgkin-dışı lenfoma (27), Ewing sarkomu (17), yumuşak doku sarkomları (15), Wilms 
tümörü (10), Nöroblastom (10), diğer (9) idi. Vinkristin nöropati sıklığı % 43,3 (68 
hasta) olarak bulundu. Nöropatinin, vinkristin başlandıktan ortalama 6,5 ay (1-24 ay) 
sürede geliştiği saptandı. Nöropati tanısının konulması öncesi hastalara ortalama 7,5 
kez (1-25) vinkristin uygulandığı görüldü. Hastaların EMG bulgularına bakıldığında; 
%31,11’inde motor polinöropati, %5,56’sında duysal polinöropati ve %31,11’inde mikst 
tip polinöropati geliştiği gözlendi. Bu çalışmada ayrıca vinkristin kullanan hastalarda 
polinöropati gelişimi ile yaş, cinsiyet, tanı ve vinkristine maruz kalınma sayısı arasındaki 
ilişki incelendi. Sonuç olarak vinkristin kullanan çocuklarda polinöropati oldukça sıktır. 
Hastalarda klinik semptomların gelişimiyle birlikte EMG PNP tanısı koydurmaktadır.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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BARİATRİK CERRAHİ İLE İLİŞKİLİ AKUT-SUBAKUT PERİFERİK 
SİNİR KOMPLİKASYONLARI

FATMA ÖZER , YASİN ABANOZ , AYŞEGÜL GÜNDÜZ , NURTEN UZUN ADATEPE   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Giriş: Bariatrik cerrahi kilo kaybı ve obezite ile ilişkili komorbiditelerin tedavisinde 
medikal tedaviden daha etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak, operasyon sonrası nadir 
de olsa nörolojik komplikasyonlar görülebilmektedir. Patogenezde multivitamin-
mineral eksiklikleri, immünolojik-enflamatuar mekanizmalar ve genetik faktörler 
sorumlu tutulmaktadır. Multivitamin-mineral desteği, IVIG ve fizyoterapi ile iyileşme 
görülmektedir. Metod: Hastanemizde 15 yıl içerisinde 4500 bariatrik cerrahi yapılan 
hastalardan takiplerinde akut-subakut periferik sinir komplikasyonu gelişen 4 olgunun 
özellikleri kaydedildi. Sonuçlar: 3’ü erkek, bir tanesi kadın olmak üzere toplam 
4 olgunun ortalama yaşı 26,2 ± 12,8 idi. Hastaların 3 tanesi laparoskopik sleeve 
gastektomi, bir tanesi ise laparoskopik gastrik bypass operasyonu geçirmişti. Hastaların 
şikayetleri, operasyonu takiben ortalama 4 ± 2.4 ay içinde başlamıştı. Cerrahi öncesi 
ortalama BMI değerleri 46,6 ± 6,0 olarak ölçüldü ve şikayetlerin başladığı zamana kadar 
hastaların BMI değerleri ortalama 12,3 ± 5,4 düşüş kaydedilmişti. Hastaların hiçbiri 
cerrahi öncesi herhangi bir vitamin-mineral desteği almamıştı. EMG tetkiklerinde, 3 
hastada sensorimotor aksonal polinöropati saptanırken, bir tanesinde AMSAN tespit 
edildi. Laboratuvar değerlerinde postoperatif folat, vitamin D, vitamin B12 ve albümin 
değerlerinde düşüklük saptanmıştı. Tüm hastalar multivitamin-minaral desteği ve 
fizik tedavi alırken, 2 hastaya ek olarak IVIG tedavisi verildi. 3 hasta tedavi ile yavaş 
bir şekilde iyileşme gösterirken, bir hasta çeşitli komplikasyonların gelişmesi nedeniyle 
kaybedildi. Tartışma: Bariatrik cerrahi sonrası nörolojik komplikasyon gelişimi nadir, 
fakat mortalite-morbiditeyi artırabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Nörolojik 
komplikasyonların önlenmesi açısından aşırı ve hızlı kilo kaybı gibi risk faktörlerinden 
sakınılmalı, nutrisyonel ve diyet önerilerine tam uyum sağlanmalıdır. Tüm hastalar 
nörolojik yakınmalar açısından yakın takip edilmeli ve farklı tedavi olasılıkları nedeniyle 
GBS ve varyantlarından ayırım açısından dikkat edilmelidir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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KEMOTERAPİYLE İNDÜKLENEN NÖROPATİ GELİŞİMİNDE D 
VİTAMİNİN ROLÜ

A.ÇAĞLAR SARILAR 1, EMEL KÖSEOĞLU 1, TEOMAN ŞAKALAR 2, RAHMİ KÖSEOĞLU 3, 
METİN ÖZKAN 2  
 
1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ABD KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BD 
2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL ONKOLOJİ BD 
3 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 

Özet:

Giriş Kemoterapi alan hastalarda motor ve duyusal yakınmalarla seyreden, tedavinin 
devamını engelleyebilen polinöropatiler gelişebilir. Bu nöropatilerin etkin özel bir 
tedavisi henüz bulunamamıştır. D vitamininin diyabetik polinöropati ile ilişkisi olması 
bilgisine dayanarak kemoterapi alan hastalarda nöropati gelişiminde bu vitaminin 
rolünü belirlemeyi amaçladık. Materyal-Metod Fakültemizde takip edilen, nöropatik 
semptomları ve malignansi dışında nöropati yapan başka nedeni olmayan, paklitaksel 
ve oksaliplatin kürleri planlanan erken evre meme ve kolon kanserli 35 hastayı 
çalışmamıza aldık. Hastaların D vitamini düzeylerini değerlendirip kemoterapileri 
başlamadan önce ve başladıktan üç ay sonra EMG tetkiklerini yaptık, semptom ve 
bulgularını değerlendirdik. Bulgular Çalışmamızda şu ana kadar 18 hastanın (2 erkek, 
16 kadın, yaş: 49.67±10.44 yıl) incelemeleri tamamlanmıştır. Bu hastaların altısında 
D vitaminini normal, 12’sinde düşük düzeyde saptadık. Yapılan EMG tetkiki ve klinik 
değerlendirmeler sonucu beş hastada tedavi nedeniyle nöropati geliştiğini belirledik. D 
vitamini düşük ve normal olan grupları polinöropati gelişmesi açısından khi-kare testiyle 
karşılaştırıldığımızda anlamlı bir fark bulamadık. Duyarlı bir nöropati göstergesi olan 
sural/radial sensoriyel amplitüd oranının kemoterapi ile değişimini bu iki grup hastada 
Wilcoxon testiyle değerlendirdiğimizde, D vitamini düşük olan grupta kemoterapi ile 
oranın anlamlı bir şekilde düştüğünü belirledik (p:0.015). D vitamini düzeyi normal olan 
grupta ise anlamlı bir değişme saptamadık. Sonuç D vitamini düşük olan hastalarımızda 
sensoriyel aksonal nöropatinin hassas bir belirleyicisi olan sural/radiyal sensoriyel 
amplitüd oranının düşmesi, D vitamini eksikliğinin kemoterapiye bağlı polinöropati 
yapma oranını arttırdığını düşündürmektedir. Devam eden çalışmamızda artacak hasta 
sayımız ile daha etkin bir değerlendirme yapmayı hedeflemekteyiz.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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DİYABETİK VE NON-DİYABETİK AKSONAL POLİNÖROPATİLİ 
HASTALARDA TİYOL-DİSÜLFİD HOMEOSTAZİSİ

GÖNÜL VURAL 1, HESNA BEKTAŞ 2, ŞADİYE GÜMÜŞYAYLA 1, ORHAN DENİZ 1, MURAT 
ALIŞIK 3, ÖZCAN EREL 3  
 
1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD 
2 ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ 
3 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ABD

Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı diyabetik ya da nondiyabetik aksonal dejenerasyonun 
hakim olduğu polinöropatili hastalarda tiyol disülfid homeostazisini incelemek ve onun 
birleşik kas aksiyon potansiyeli amplütüdündeki kayıpla ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve 
Yöntem: Polinöropati ön tanısıyla yapılan elektrofizyolojik değerlendirme neticesinde 
aksonal hasarın hakim olduğu polinöropati teşhis edilen 54 hasta ve onlarla yaş ve 
cinsiyet uyumlu 41 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Hastalar diyabetik olup 
olmamalarına göre 2 gruba ayrıldı. Native tiyol, disülfid ve toplam tiyol düzeylerine 
bakıldı. Gruplar arası karşılaştırma yapıldı; posterior tibial sinir BKAP amplütüdleri ile 
arasındaki ilişkiye bakıldı. Bulgular: Diyabetik polinöropatili hastaların native tiyol düzeyi 
335,24±69,57 µmol/L; nondiyabetik polinöropatili hastaların 366,80±88,47µmol/L; 
sağlıklıların 434,00± 26,98µmol/L idi. Diyabetik ve nondiyabetik polinöropatili hastalar 
arasında native tiyol seviyeleri bakımından anlamlı farklılık yokken hem diyabetik 
polinöropatili hem de nondiyabetik polinöropatili grubun nativ tiyol seviyeleri kontrol 
grubuna kıyasla anlamlı olarak düşüktü (p<0,01). Diyabetik polinöropatili hastalarda 
disülfid seviyesi diyabetik olmayan polinöropatili hastalara kıyasla anlamlı olarak daha 
yüksekti (p<0,05). Native tiyol, total tiyol ve disülfid seviyeleri ile posterior tibial sinir 
BKAP amplütüdleri arasında korelasyon tespit edilmedi. Sonuç: Diyabetik nöropatinin 
gelişiminde oksidatif stresin rolünden sıkça söz edilir. Oksidatif stres altında tiyol-
disülfid dengesi bozulur. Biz çalışmamızda diyabetik olmayan polinöropatili hastalarda 
da bu dengenin diyabetiklerdekine benzer oranda bozulduğunu tespit ettik ki bu bize 
aksonal hasarlanma ile seyreden polinöropatili hastalarda bozulmuş tiyol-disülfid 
homeostazisinin etyoloji her ne olursa olsun son ortak yol olabileceğini telkin etti. 
Dolayısıyla tiyol eksikliğinin N asetil sistein veya alfa lipoik asit ile takviyesi tiyol-disülfid 
balansını düzeltebilir ve aksonal hasarı yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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DİYABETİK POLİNÖROPATİLİ HASTALARDA ORTALAMA 
TROMBOSİT HACMİ, MONOSİT SAYISI VE MONOSİT/HDL 
ORANI İLE NÖROPATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

GÖNÜL VURAL 1, ŞADİYE GÜMÜŞYAYLA 1, HESNA BEKTAŞ 2, ORHAN DENİZ 1  
 
1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD 
2 ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

AMAÇ Diyabetik hastalarda ortalama trombosit hacmi (MPV) artar; bu artışın 
diyabetik mikrovasküler komplikasyonlarla ilişkili olduğu düşünülür. Monositler, 
proinflamatuvar ve prooksidan sitokinlerin sentez ve salınımında role sahiptir. HDL, 
LDL’nin oksidasyonunu engellemek suretiyle endoteli LDL’ nin zararlı etkilerinden 
korur, antiinflamatuar ve antioksidan olarak davranır. Monosit sayısındaki ve monosit/ 
HDL oranlarındaki (MHO) artış enflamasyonun, oksidatif stresin bir göstergesi olarak 
kabul edilir. Bu çalışmanın amacı patogenezinde oksidatif stresin ve mikrovasküler 
hasarlanmanın rolü olduğu düşünülen diyabetik polinöropatili hastalarda MPV, 
monosit sayısı ve monosit/ HDL oranının diyabeti olmayan polinöropatili hastalara 
göre nasıl değişmekte olduğunu incelemek ve birleşik kas aksiyon potansiyeli 
amplütüdündeki kayıpla ilişkilerini araştırmaktır. MATERYAL METOD Çalışmaya 68’i 
diyabetik, 70’i diyabetik olmayan aksonal polinöropatili hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 
67 sağlıklı gönüllü dahil edildi. MPV ve monosit değerleri kaydedildi. MHO her birey için 
hesaplandı. Gruplar arası karşılaştırma yapıldı. Posterior tibial sinir BKAP amplütüdleri 
ile MPV ve MHO arasındaki ilişkiye bakıldı. BULGULAR Diyabeti olmayan polinöropatili 
hastalarla sağlıklılar arasında MPV, monosit ve MHO bir farklılık göstermedi. Diyabetik 
polinöropatili hastaların MPV ve MHO değerleri, hem diyabetik olmayan polinöropatili 
hastalardan hem de kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). 
Diyabetik polinöropatili hastalarda MHO ile posterior tibial sinir BKAP amplütüdleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon tespit edildi. SONUÇ Çalışmamız 
diyabetik polinöropatili hastalarda, artmış trombosit volümünü, enflamasyon ve 
oksidatif stresin bir göstergesi olarak artmış monosit/ HDL oranını ortaya koymuştur. 
Büyük trombositler mikrovasküler komplikasyonlara yol açarak diyabetik polinöropati 
patogenezinde rol oynuyor olabilir. MHO ile sinir amplütüd kaybının negatif korelasyonu 
bize HDL’nin doğal yollardan artırılmasının aksonal hasarı yavaşlatmada yardımcı 
olabileceğini düşündürmüştür.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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ÇOCUK VE ERİŞKİN GUİLLAN BARRE SENDROMUNDA BOS 
PROTEİN VE SERUM NÖROFİL-LENFOSİT ORANI, TROMBOSİT-
LENFOSİT ORANI, ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ, ALBÜMİN 
VE CRP DEĞERLERİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ.

ÖZLEM UZUNKAYA ETHEMOĞLU 1, MUSTAFA ÇALIK 2  
 
1 HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI 
2 HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİSİ ANA BİLİM DALI

Özet:

Amaç: Guillan-Barre sendromu (GBS) hızlı progresyon gösteren, genellikle asendan 
seyreden inflamatuvar bir polinöropatidir. Nörolojik bozukluklar akut faz reaktanlarında 
azalma ve yüksekliğe neden olarak inflamasyonu tetikliyebilmektedir. Bu çalışmada 
amacımız çocuk ve erişkin GBS Bos Protein ve tedavi öncesi serum nötrofil-lenfosit 
oranı, trombosit-lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi, albümin ve crp değerlerinin 
prognoz üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya, 
kasım 2014- kasım 2016 yılları arasında Harran Tıp Fakültesi Nöroloji ve Çocuk 
Nörolojisi Bölümlerinde yatan GBS tanısı alan toplam 77 hasta, 18 sağlıklı erişkin ve 
10 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubu çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, 
elektrofizyoloji, subtipleri, BOS protein düzeyleri (ilk 1.hafta) , albümin, lökosit, 
nötrofil, trombosit ,lenfosit sayısı, nötrofil-lenfosit oranı (NPO), trombosit –lenfosit 
oranı (PLO), ortalama trombosit hacmi (MPV) , eritrosit dağılım aralığı (RDW), CRP 
değerleri ve hastaneye yatış hughes skoru (HS), çıkış HS ve taburculuktan 3 ay sonraki 
kontrol HS değerlendirildi. Bulgular: Erişkin GBS hastaları 20 (%57,1) kadın, 15 (%42,9) 
erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 45,71 (19-90) idi. EMG özelliklerine göre yapılan 
subgruplarında 23 hasta (%65,7) AIDP, 6 hasta (%17,1) AMAN ve 6 hasta (%17,1) 
AMSAN idi. Çocuk GBS hastaları 23 kadın (%71,9), 9 erkek (%28,1) idi. Hastaların 
ortalama yaşı 5,95 (0,2-15,0) İdi. Subtiplerine göre 17 hasta (%53,1) AIDP, 13 hasta 
(%40,6) AMAN ve 2 hasta AMSAN (%6,3) idi. Erişkin GBS AIDP grubunda MPV değeri 
diğer subgruplara göre düşük saptanırken, diğer paremetreler ve subgruplar arasında 
istatiksel anlamlılık saptanmadı. Sağlıklı erişkin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
nötrofil, NLO oranı kontrole göre AIDP grubunda anlamlı yüksek (p<0,026), MPV 
değeri ise kontrol grubuna göre AIDP ve AMAN grubunda anlamlı düşük saptandı 
(p<0,026). GBS Hastaların çıkış HS ile albümin değerleri arasında negatif korelasyon, 

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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CRP değerleri ile arasında pozitif korelasyon saptandı. Çocuk GBS grupta CRP değeri 
başvuruda yatağa bağımlı olan grupta anlamlı olarak yüksekti (p<0,03). Çocuk GBS 
grubunda albümin değeri ile HS’ları arasında ilişki saptanmadı. Çocuk GBS grubunda , 
CRP, nötrofil, lenfosit, trombosit,RDW, lökosit , NLO oranı kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak yüksek saptandı. Subtiplerinde anlamlı farklılık saptanmadı. Yatışı sırasında 
erişkin GBS grupta 4 hasta (%11,43) solunum sıkıntısı, 2 hasta (%5,71) intravenöz (IVIG) 
kullanımına bağlı alerji, 1 hastada (%2,857) pulmoner emboli görülürken, çocuk GBS 
grubunda bir hastada (%3,125) IVIG’e bağlı hafif alerjik reaksiyon dışında ek bir şikayet 
gözlenmedi. Sonuç: Yüksek CRP ve düşük albümin değerleri, GBS hastalarda hastaneye 
yatış ve çıkışta özürlülük üzerine kötüleştirici etkisi olsada uzun dönem takiplerinde 
etkisi görülmemiştir. Erişkin GBS hasta grubunda nötrofil, NLO oranı kontrol grubuna 
göre yüksek iken, MPV değeri düşük saptanmıştır. Çocuk GBS grubunda , CRP, nötrofil, 
lenfosit, trombosit,RDW, lökosit , NLO oranı kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
yüksek saptandı. Literatürde çocuk ve erişkin GBS hasta grubunda NLO, PLO, MPV, 
albümin, CRP ve lökosit değerlerini BOS protein değeri, GBS alt tipleri ve prognozu 
ile birlikte değerlendirilen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Daha geniş hasta grubu ve 
kontrol grupları ile yapılıcak çalışmalar ile GBS hastaların tanı, takip ve prognozlarında 
güvenilirliği değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler: guillan barre sendromu, Bos 
proteini, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit değeri, MPV, prognoz

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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S-41

GULLAİN-BARRE SENDROMUNDA DİSABİLİTEYİ BELİRLEMEDE 
NÖTROFİL-LENFOSİT ORANININ PREDİKTİF DEĞERİ

ŞADİYE GÜMÜŞYAYLA , GÖNÜL VURAL   
 
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI

Özet:

AMAÇ: Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) pek çok medikal durumun sonuçlarını belirlemede 
kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada Gullain-Barre Sendrom’lu (GBS) 
hastalarında özürlülüğü önceden belirlemede NLR’nin kullanılıp kullanılamayacağını 
araştırılmıştır. YÖNTEM: Çalışmaya 50 GBS hastası ve 49 sağlıklı gönüllü dahil edildi. 
Tüm katılımcılardan alınan tam kan sayımında nötrofil ve lenfosit sayılarından 
NLR hesap edildi. Tüm GBS hastalarının dosya kayıtlarından başvuru sırasında ve 
başvurudan 3 ay sonra Hughes ve MRC toplam skoru hesaplandı. Hasta ve sağlıklılar 
arasında NLR oranı açısından fark olup olmadığı ve NLR ile özürlülük skorları arasındaki 
ilişki incelendi. SONUÇ: Çalışmaya katılan GBS hastalarında toplam beyaz küre (WBC), 
nötrofil ve monosit sayısı ile NLR sağlıklı gönüllülere göre anlamlı olarak yüksek 
bulundu. Ayrıca NLR başvuru sırasında ve başvurudan üç ay sonra hesaplanan Hughes 
skoru ile pozitif, MRC toplam skoru ile ise negatif olarak korale bulundu. YORUM: Bu 
çalışma GBS hastalarında NLR ile özürlülük arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmadır. 
GBS hastalarında NLR özürlülüğü predikte etmede kolay ulaşılan ve ucuz bir yöntem 
olarak kullanılabilir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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S-42

BİR NÖROLOJİ KLİNİĞİNİN 5 YIL BOYUNCA INTRAVENÖZ 
IMMUNGLOBULİN VE TÖRAPETİK PLAZMA DEĞİŞİMİ TEDAVİ 
DENEYİMİ

ŞADİYE GÜMÜŞYAYLA , GÖNÜL VURAL   
 
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI

Özet:

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sık görülen 3 farklı nöroimmunolojik hastalıkta intravenöz 
immunglobulin (İVİG) tedavisi ile töropatik plazma değişimi (TPD) tedavi deneyimlerini 
gözden geçirmektir. YÖNTEM: 50 Gullain-Barre Sendrom’lu (GBS), 22 Kronik inflamatuar 
demyelinizan polinöropati’li (CIDP) ve 13 Myastenia Graves’li (MG) hastanın kayıtları 
tedavi etkinliği açısından retrospektif olarak incelendi. SONUÇ: İVİG tedavisi alan 
GBS hastaları ile plazmaferez tedavisi alan GBS hastalarında başvuru sırasında ve 
başvurudan 3 ay sonra bakılan Hughes ve MRC toplam skorları arasında anlamlı bir 
fark tespit edilmedi. İVİG tedavisi alan CIDP hastaları ile plazmaferez tedavisi alan GBS 
hastalarında başvuru sırasında ve başvurudan 3 ay sonra bakılan MRC toplam skorları 
ve ODSS skorları arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Plazmaferez tedavisi alan 
MG’li bireylerin başvuru sırasındaki Osserman skorları IVIG tedavisi alan MG’li bireylere 
nazaran daha yüksek olmasına rağmen, başvurudan üç ay sonra bakılan Osserman 
skorları anlamlı farklılık göstermemektedir. YORUM: Sık görülen nörolojik hastalıklarda 
İVİG tedavisi ve TPD tedavi etkinliği açısından fark göstermemektedir.

Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Nurten Uzun Adatepe
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S-43

122 KOL NAKİLLERİNDE EL VE YÜZ TEMSİLİNİN KORTİKAL 
HARİTALAMASI

KADİR GÖK 1, ELA NAZ DÖĞER 1, MEHMET BERKE GÖZTEPE 2, ÖMER ÖZKAN 4, ÖZLENEN 
ÖZKAN 4, UTKU ŞENOL 5, EBRU APAYDIN DOĞAN 3, EBRU BARÇIN 3, İNCİ BİLGE 1, AYHAN 
ŞAVKLIYILDIZ 1, FEZA CARLAK 1, ÖVÜNÇ POLAT 1, ÖMER HALİL ÇOLAK1, HİLMİ UYSAL 3  
 
1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 
2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
4 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PLASTİK CERRAHİ ANABİLİM DALI 
5 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç Uzun süreli veya ani uzuv kayıpları sonucunda ortaya çıkan çevresel 
modifikasyonlara beynin tepki olarak sergilediği yeniden adaptasyon süreci, beyin 
plastisitesinin bir parçası olarak tanımlanabilmektedir. Bazı olgularda fantom (hayalet) 
fenomeni olarak adlandırılan, kaybedilen dokuya ait algı gözlenmektedir. Bazılarında 
ise nöronların komşu nöronlarla sinaptik etkileşimi ve uzvun duysal ve motor temsilinin 
yer değiştirmesi mümkündür. Bu çalışmada kol nakil olgularında yapısal ve fonksiyonel, 
geçici ve kalıcı plastik değişimlerin tanımlanması ve keşfedilmesi için nörofizyolojik 
yaklaşımların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Materyal- Metod Kol nakli olan iki olgu için, 
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon kullanılarak el ve yüz temsili haritalaması yapılmıştır. 
Nakil olguların korteks haritasının yorumlanabilmesi için kontrol grubu oluşturulmuştur. 
El ve yüz temsili bölgelerini oluşturmak için manyetik uyarı sonucu oluşan bileşik kas 
aksiyon potansiyellerinin konumu, amplitüdü ve latans değerleri geliştirilen yazılım ile 
tespit edilmiştir. Sonuçlar tasarlanan üç boyutlu insan modeli üzerine işlenmiştir. Sonuç El 
temsil haritalaması sonuçlarına bakıldığında, kontrol grubu sıcak noktası Cz ve C2(4.04mV-
20.7ms) bulunmuştur. Birinci olgu(sol kol nakil) el ve yüz temsil haritaları incelendiğinde, 
sağ hemisferde el bölgesini kapsayan alanda el için sıcak nokta belirlenememişken yüz 
alanı hem elin alanına dağılmış hem de yüz temsil alanında gözlenmiştir. Sağ hemisferde 
yüz temsil sıcak noktası FC4(1.8mV-5ms) olarak bulunmuştur. İkinci olgu(çift kol nakil) el 
ve yüz temsil haritaları incelendiğinde, el temsil bölgesi geniş alanı kapsadığı gözlenmiştir. 
El haritalaması sıcak noktası C3(1mV-38.9ms) olarak bulunmuştur. Tartışma İki olguda da 
beyinde plastik değişim gözlenmiştir. Fakat birinci olgu, operasyonunun üzerinden 5 yılı 
aşkın süre geçmesi, beynin adapte olma olasılığını arttırmaktadır. İkinci olguda ise nakil 
süresinin 1 yılı yeni tamamlaması adaptasyonun devam ettiğini düşündürmektedir. Bu 
çalışma TUBİTAK tarafından 215E012’nolu proje kapsamında desteklenmektedir.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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S-44

TAM YÜZ NAKİLLERİNDE YÜZ VE EL TEMSİLİNİN KORTİKAL 
HARİTALAMASI

KADİR GÖK 1, ELA NAZ DÖĞER 1, MEHMET BERKE GÖZTEPE 2, MELAHAT GÖK 3, ÖMER 
ÖZKAN 5, ÖZLENEN ÖZKAN 5, UTKU ŞENOL 6, EBRU APAYDIN DOĞAN 4, EBRU BARÇIN 4, 
İNCİ BİLGE 1, AYHAN ŞAVKLIYILDIZ 1, FEZA CARLAK 1, ÖVÜNÇ POLAT 1, ÖMER HALİL 
ÇOLAK 1, HİLMİ UYSAL 4  
 
1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 
2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 
4 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
5 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PLASTİK CERRAHİ ANABİLİM DALI 
6 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç Yüz nakli, yüz dokusunun kas ve deri innervasyonunun total denervasyonu 
sonucu yüz kaybına uğrayan hasta bireyin, donörden yüz dokusunun nakledilmesine 
dayanır. Nakledilen yüz dokusunun motor ve duysal innervasyonu genellikle 9 ay 
içinde tamamlanmaktadır. Fakat nakil geçmişinde yüz dokusu kaybının yaşanması ve 
kortekste özellikli bölgelerinden biri olması, beynin duysal ve motor temsillerinde 
algı değişiminin tanımlanması ve nörofizyolojik yaklaşımlar geliştirilmesi çalışmamızın 
amacını oluşturmuştur. Materyal-Metod Nöral yapıların uyarımında kullanılan 
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon, yüz nakli olgularının yüz ve el temsil haritalarının 
oluşturulmasında kullanılmıştır. Yüz nakil olgularında beyin plastik değişimin 
tanımlanması için kontrol grubu oluşturulmuştur. Manyetik uyarı sonucu oluşan 
bileşik kas aksiyon potansiyellerinin konumu, amplitüt ve latans değerleri sinyal işleme 
yöntemleri ile tespit edilmiştir. Analiz sonuçları yapılan üç boyutlu insan modeli üzerine 
işlenmiştir. Sonuç Birinci olguda, yüz haritalamasında sıcak nokta FC5(4.23mV-5ms) 
olarak bulunmuştur. Olgunun yüz haritalamasında kontrol grubu değerlerine göre çıkan 
amplitüt değerlerinin düşük, latans değerlerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Olgunun 
yüz yanıtlarının daha lateralde olduğu gözlenmiştir. İkinci olguda ise yüz haritalamasında 
sıcak nokta AF7(1.41mV-5.40ms) bulunmuştur. Olgunun yüz yanıtlarının anteriora 
doğru genişlediği ve yüz bölgesinde el yanıtlarının bulunduğu gözlemlenmiştir. Yorum 
Klinik muayene, homunculus ve manyetik uyarı prosedürü analizi incelendiğinde 
beyinin duysal ve motor temsillerinde algı değişimi birinci olguda gözlenmemiştir. 
İkinci olguda klinik muayenede ve nörofizyolojik yaklaşımların sinyal analiz prosesinde 
farklılık gözlenmiştir. Bu çalışma TUBİTAK tarafından 215E012’nolu proje kapsamında 
desteklenmektedir.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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S-45

KORTİKAL VE SPİNAL DEVRELERİN MOTOR ÜNİTE 
ATEŞLEMESİNE KATKILARININ ELEKTROFİZYOLOJİK 
GÖSTERGELERİ

AYÇA AHSEN KAYA SARAYLI 1, NİGAR HACUYEVA 1, FATMA GÖKÇEM YILDIZ 2, ÇAĞRI 
MESUT TEMUÇİN 1  
 
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD 
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ

Özet:

GİRİŞ Motor ünite ateşlemesi ile ilgili değişikliklerin gerçekleştiği çeşitli patolojik 
ve fizyolojik süreçlerin anlaşılmasında, motor nöronlar üzerindeki kortikal ve 
spinal devrelerin düzenleyici etkileri önemlidir. Diğer yandan bu iki düzeyde oluşan 
uyarılabilirlik değişikliklerinin motor nöronlar üzerindeki etkilerinin ayrıştırılması 
da önemlidir. Bu çalışma, bu ayrımı sağlayabilecek uyarılabilirlik parametrelerinin 
araştırılması amacıyla tasarlanmıştır YÖNTEM ve SONUÇLAR Herhangi bir nörolojik 
yakınması olmayan, ilaç kullanmayan 10 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. - Transkraniyal 
manyetik stimüslasyon (TMS) ile fleksör karpi ulnaris (FKU) ve I. dorsal interosseous 
(IDI) kaslarında; istirahat ve aktif motor eşik, ipsi- ve kontra-lateral kortikal sessiz 
süre latansı ve süresi saptanmıştır. - 2. parmağın ring elektrodu ile uyarılımı ve FKU 
ve IDI kaslarından yüzeyel elektrotlar ile kayıtla kutanöz sessiz süre latansı ve süresi 
saptanmıştır. - FKU kasından kayıtla H refleksi latansı ve genliği saptanmıştır. - FKU ve 
IDI kaslarının farklı kontraksiyon düzeylerinde ve istirahat sırasında, koşullayıcı uyaran 
olarak kortikal ve kutanöz sessiz süre oluşturan TMS veya elektriksel uyaranlardan 
sonra, kortikal ve kutanöz sessiz sürelerin farklı bölümlerine karşılık gelecek şekilde 
farklı interstimulus intervallerinde, test MEP ile, FKU kasında test H refleksi ve IDI 
kasında test F dalgası yanıtları elde edilmiştir. - Elde edilen test yanıtları, koşullayıcı 
uyaran olmaksızın elde edilen kontrol yanıtlarının yüzdesi olarak hesaplandı. - Sessiz 
süreler sonrasında ortaya çıkan fasilitasyon fazları değerlendirildi. Kortikal ve spinal 
uyarılabilirliğin farklı parametreler ile değerlendirilebilmesine olanak sağlayan veriler 
fizyolojik temelleri ile tartışılacaktır. SONUÇ Kortikal ve spinal uyarılabilirlik etkilerinin 
incelendiği bu çalışmadan elde edilen veriler motor ünite ateşlemesi üzerine kortikal 
ve spinal devrelerin etkilerinin ayrı olarak değerlendirmesini gerektiren süreçler için 
normatif veri tabanı oluşturmaktadır.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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S-46

AYNA NÖRONLAR (DA) YANILIR

ESRA YAVUZER 1, MURAT ZİNNUROĞLU 1, BÜLENT CENGİZ 2  
 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FTR ABD 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD, KLİNİNÖROFİZYOLOJİ BD, MOTOR 
KONTROL LABORATUVARI 

Özet:

Giriş: Bu çalışma “ayna nöronlar fonksiyonları için sağlam vücut aidiyetine gereksinim 
duyar” hipotezini test etmek üzere planlanmıştır. Yöntem: Hipotezi testi etmek üzere iki 
aşamalı çalışma planlanmıştır. İlk aşamada transkranial manyetik uyarı (TMU) ile motor 
sistem ayna nöron aktivite ölçme düzeneği kullanılmıştır. İkinci aşamada ise kauçuk 
el yanılsaması (KEY) ile vücut aidiyetinde bozulma/değişiklik yarattıktan sonra motor 
sistem ayna nöron aktivitesi ölçülmüştür. 1 m. mesafeden sol elin değişik kavrama 
hareketlerini, istirahat halde izleyen 20 sağlıklı gönüllüye zamanlaması izlenen video 
hareket ile uyumlu TMU verilip iki kastan (FDI ve ADM) kayıt yapılmıştır. Sonuçlar 
Bazal Motor Uyarılmış Potansiyel MUP amplitüdü ve izlenen hareketin evrelerine 
uygun (harekete başlama zamanı, hareketin motor çıktı zamanı ve hareket bitiminde 
monitörde siyah ekrana bakarken ) TMU ile elde edilen MUP amplitüdleri (mV) 1Dİ 
kasında sırayla 1.04 (±0.04), 1.92(±0.12), 1.94(±0.11) ve 1.87(±0.13) olarak, ADM 
kasında ise 1.18 (±0.14) 1.90 (±0.21), 1.98 (±0.21) ve 1.90 (±0.2) olarak ölçüldü. Her 
iki kasta da hareket izlerken elde edilen MUP amplitüdleri bazal MUP amplitüdlerine 
göre anlamlı derecede artmış saptandı (p<0.05 Çalışmanın ikinci bölümünde vücut 
aidiyetini bozan/etkileyen bir paradigma olarak KEY uygulamıştır. 3-way (TMU uyarı 
zamanı x oturum (KEY ya da kontrol) ve kas) repeated ANOVA testi TMU uyarı zamanı 
ve oturumu anlamlı faktörler olarak göstermiş, yapılan karşılaştırmalı istatistikte KEY 
oturumunda motor sistem ayna nöron aktivitesi kontrol oturuma göre anlamlı düşük 
saptanmıştır (p<0.05). Sonuç-yorum Çalışmanın bulguları, ilk defa olarak, KEY ile ayna 
nöron aktivitesinin baskılandığını göstermektedir. Bu bulgu çalışmanın başlangıç 
hipotezi olan ayna nöronlar fonksiyonları için sağlam vücut aidiyetine gereksinim 
duyar” hipotezini desteklemektedir.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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OTOMATİK EŞİK İZLEME YÖNTEMİYLE ALS HASTALARINDA 
KORTİKAL UYARILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

BÜLENT CENGİZ , REHA KURUOĞLU   
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BD

Özet:

Giriş Bu çalışmada, kortikal uyarılabilirlik için yeni bir yöntem olan otomatik eşik izleme 
yöntemi ile, ALS hastalarında gözlenen uyarılabilirlik değişiklikleri paylaşılacaktır. 
Yöntem Çalışmaya Awaji kriterlerine göre olası ya da kesin ALS tanısı koyulan 27 
hasta dahil edildi. Hastaların yedisi kadındı. Ortalama yaş 55.2. Tüm hastalara kortikal 
uyarılabilirlik çalışması tanı evresinde yapıldı. Hastalarda İstirahat Motor Eşik (RMT/
İME) Kısa İntervalli İntrakortikal İnhibisyon (SICI/KİİKİ), Kısa İntervalli İntrakortikal 
Fasilitasyon (SICF/KİİKF), İntrakotrikal Fasilitasyon (ICF/İKF) çalışıldı Sonuçlar İME hariç 
diğer parametreler (İKF, KİKİ, KİİKF), boyut azaltmak amacıyla, faktör analizine tabi 
tutuldu. Grup karşılaştırma istatistiksel analizleri için t Testi kullanıldı. Hastalar rahat bir 
koltuğa oturur pozisyondayken, istirahat halinde, sağ 1. Dorsal Interosseoz kasından, 
yüzeyel elektrodla kayıt yapıldı. Transkranial Manyetik uyarı (TMU) 2 Magstim 200 
stimülatörün BiStim modunda montajıyla, standart, tek kelebek bobin kullanılarak 
verildi. 4 kanallı kayıtlama yapıldı. 1. İME: kontrol grubu İME MSO %52.9 ± 3.1 iken 
ALS hastalarında %60.1 ± 2.2 olarak ölçüldü. Gruplar arası karşılaştırmada istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) 2. KİKİ: Faktör analizi sonucu özdeğeri 1 den 
büyük 2 faktör elde edildi. Sağlıklı kişilerde KİKİ2.5-5 ms faktörü 67.8± 9.8 , KİKİ1-2.5 ms 
faktörü 74.3 ± 9.9 iken ALS hastalarında bu değerler sırasıyla 10.6 ± 9.7 ve 11.3 ± 11.7 
olup iki faktör de hasta grupta kontrol gruba göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). 
3. KİKF: Faktör analizi sonucu özdeğeri 1 den büyük 2 faktör elde edildi. Sağlıklı kişilerde 
KİKF2-5 ms faktörü 620.1± 68.1 , KİKİ1-2 ms faktörü 402.5 ± 32.5 iken hastalarda bu 
değerler sırasıyla 648.3 ± 78.2 ve 395..7 ± 37.6 olup, faktörlerde gruplararası anlamlı 
fark saptanmadı (p>0.05). 4. İKF: KİKİ ve KİKF gibi, faktör analizi sonucunda iki faktör 
elde edilmiş ancak hesaplanan faktör skorları açısından gruplararası anlamlı fark 
saptanmamıştır. Yorum Bulgular erken dönem (tanı evresinde) ALS hastalarında 
kısa intervalli intrakortikal inhibisyonun anlamlı derecede düşük olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu parametrenin hastaların tanı ve takibinde kullanılıp kullanılmayacağının 
anlaşılması için takrarlanabilirlik/güvenirlik çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ HASTALARINDA 
TRANSKRANİYAL MANYETİK STİMULASYON İLE KORTİKAL 
EKSİTABİLİTE DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EMEL OĞUZ AKARSU , NERMİN GÖRKEM ŞİRİN , HAVA ÖZLEM DEDE , LALE 
MEHDİKHANOVA , ELİF KOCASOY ORHAN , MEHMET BARIŞ BASLO , HALİL ATİLLA 
İDRİSOĞLU , ALİ EMRE ÖGE   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI,

Özet:

Amaç: Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarında transkraniyal manyetik 
stimulasyon (TMS) üst motor nöron tutulumunun erken dönemde tespiti için 
kullanılmaktadır. Bu amaçla, motor eşik, kontralateral ve ipsilateral sessiz period, kısa 
aralıklı intrakortikal inhibisyon (SICI) ve intrakortikal fasilitasyon (ICF) gibi tekniklere 
başvurulmaktadır. Bu çalışma ALS hastalarındaki kortikal eksitabilite değişiklikliğini 
tenar ve hipotenar kaslarından kayıtlayarak TMS ile göstermeyi amaçlamıştır. Yöntem: 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi EMG laboratuvarına motor nöron hastalığı 
ön tanısı ile gönderilmiş ve Awaji kriterlerine göre kesin, olası veya muhtemel ALS tanısı 
almış 15 hasta ve 15 sağlıklı kontrol çalışmaya katıldı. Dört hastanın motor uyarılma 
eşiği (ME) çok yüksek olduğu için ikili uyarım testleri çalışılamadı. İstirahat motor eşiği 
(İME) abduktor digiti minimi kasında (ADM) belirlendi. Abduktor pollisis brevis (APB) 
ve ADM kaslarından eş zamanlı kayıtlama yapılırken, %140 İME şiddetinde kortikal 
uyarımla kontralateral ve ipsilateral sessiz period çalışıldı (CSP ve ISP). İME’nin %70 ve 
%140’ı şiddetinde çift uyarımlar 2, 3, 10, 12 ms interstimulus intervalleri ile uygulandı. 
Sonuç: Hasta grubunda ADM kası için motor eşik 65,3 iken kontrol grubunda 56,7’idi. 
ADM ve APB kası kayıtlı ISP süreleri hasta grubunda sırasıyla 31,3 ve 27,6 ms iken 
kontrol grubunda sırasıyla 43,3 ve 39,3 ms’di. Tenar ve hipotenar bölgede 2 ms ISI çift 
uyarımlar ile hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla inhibisyon kaybı mevcuttu. Hasta 
grubunda APB ve ADM kaslarından kayıtlama ile kortikal yanıt amplitüdleri daha düşük, 
APB kası kayıtlı kortikal motor yanıt latansı daha uzun olarak kaydedildi. Yorum: Bu 
bulgular, ALS hasta grubunda tenar ve hipotenar bölge kaslarını kontrol eden motor 
kortekste eksitabilite artışı ile uyumlu olarak değerlendirilebilir.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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ÜÇLÜ UYARIM TEKNİĞİNİN ALS HASTALARINDAKİ ÜST 
MOTOR NÖRON TUTULUMUNUN VARLIĞINI VE SEYRİNİ 
GÖSTERMEDEKİ YERİ

EMEL OĞUZ AKARSU , NERMİN GÖRKEM ŞİRİN , HAVA ÖZLEM DEDE , LALE 
MEHDİKHANOVA , ELİF KOCASOY ORHAN , MEHMET BARIŞ BASLO , HALİL ATİLLA 
İDRİSOĞLU , ALİ EMRE ÖGE   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI,

Özet:

Amaç: Üçlü uyarım tekniği (TST), üst motor nöron kaybının kantitatif olarak gösterilmesi 
amacıyla kullanılan bir tekniktir. Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) ile 
kaydedilen kortikal yanıtların değişkenliğine neden olan desenkronizasyonu azaltmak 
amacı ile tasarlanmıştır. Bu çalışmada, ALS hastalarının tenar ve hipotenar kaslarından 
kayıtlı olmak üzere gerçekleştirilen TST incelemelerinin tanı ve takipteki yerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi EMG 
laboratuvarına motor nöron hastalığı ön tanısı ile gönderilmiş ve Awaji kriterlerine göre 
kesin, olası veya muhtemel ALS tanısı konulmuş 15 hasta ve 15 sağlıklı kontrol çalışmaya 
dahil edildi. Abduktor digiti minimi (ADM) ve abduktor pollisis brevis (APB) kaslarından 
kayıtlama ile yapılan TST incelemeleri değerlendirildi. TST, bilek, Erb noktası ve 
kortikal uyarım ile gerçekleştirildi. Kontrol ve test uyarısı ile kaydedilen potansiyellerin 
amplitüdlerinin oranları (TSTtest/kontrol) hesaplandı. Hasta grubun verileri sağlıklı 
kontroller ve kendi içinde takip verileri ile karşılaştırıldı. Sonuç: ADM ve APB kasları 
kayıtlı TSTtest/kontrol hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla belirgin derecede düşük 
bulundu (hasta grubunda sırasıyla 86,4 ve 73,7 ve kontrol grubunda sırasıyla 100,8 ve 
107,8). Hasta grubu içerisinde APB ve ADM kasları arasında TSTtest/kontrol anlamlı 
fark saptanmadı. Takip edilen 7 hastada (kontrol süresi 3-7 ay) ADM ve APB kası kayıtlı 
TSTtest/kontrol değerleri ilk incelemeleri ile kıyaslandığında anlamlı derecede düşük 
saptandı (ADM kasında sırasıyla 86,4 ve 57,9; APB kasında sırasıyla 73,7 ve 35). Yorum: 
TST, ALS hastalarında erken dönemde üst motor nöron tutulumunun varlığını, ağırlığını 
ve hastalık seyrindeki değişimini sayısal olarak değerlendirmekte kullanılabilecek 
elektrofizyolojik bir yöntemdir.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ ERKEN TANISINDA SİNİR 
İLETİM ÇALIŞMALARI VE ‘AYRIK EL’ BULGUSUNUN ÖNEMİ

DÜRDANE AKSOY , ORHAN SÜMBÜL , SEMİHA KURT , BETÜL ÇEVİK , GÜLAY SOYKÖK   
 
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, TOKAT

Özet:

Amaç: Amiyotrofik Lateral Sklerozda (ALS) hastalar erken dönemde geniş bir yelpazede 
heterojen fenotiplerle geldiğinden tanıda gecikmeler yaşanmaktadır. ALS’de ‘’Ayrık el’’ 
fenomeni tenar kasların hipotenardan çok daha belirgin etkilenmesidir. Bu çalışmada 
ALS’nin erken döneminde tanıyı destekleyen işaretleri arttırmak amacıyla, hastaların 
kliniğimizde yapılan ilk sinir iletim çalışması sonuçları kontrol grubuyla karşılaştırarak 
değerlendirildi. Yöntem: Kliniğimizde ALS tanısı almış 58 hastanın (21kadın, 37erkek) 
ilk EMG sonuçlarıyla yaş, cinsiyet olarak uyumlu 46 sağlıklı kontrol grubunun verileri 
değerlendirildi. Median, ulnar, peroneal ve posterior tibial sinirlerin motor iletide distal 
motor latans (DML), birleşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplitüdü, hız; duysal 
iletide distal latans, amplitüd ve hızları; sural sinir distal latans, amplitüd ve hızı; ulnar, 
tibial sinirlerin F latansları karşılaştırıldı. ‘’Ayrık el’’ açısından üst-ekstremite başlangıçlı 
hastaların ulnar/median motor DML ve BKAP amplitüd oranları araştırıldı. Sonuç: 
Gruplar arasında yaş (ALS:59,7; Kontrol:59,3), median, ulnar, sural sinirlerin duysal 
iletimlerinde distal latans, amplitud ve hızları açısından anlamlı fark saptanmadı. ALS’ 
lilerde motor iletimlerde: median, ulnar, peroneal ve tibial sinirlerin DML’ leri kontrol 
grubundan anlamlı şekilde uzun (tümünde p<0,01), BKAP amplitüdleri anlamlı şekilde 
düşüktü (tümünde p<0,001). Ulnar ve tibial sinir F yanıtı latansları kontrollerden anlamlı 
şekilde uzundu(p<0,01). Üst ekstremite başlangıçlı 27 hastanın ulnar/median DML 
oranı kontrol grubundan düşük (0,71/0,80; p=0,002), ulnar/median BKAP amplitüd 
oranları yüksekti (1,33/1,08; p=0,01). Yorum: ALS’de ‘’Ayrık el’’ fenomeni insanda 
tenar kompleks kaslarının daha sık kullanılmasının, Abduktör pollisis brevis ve birinci 
dorsal interosseal kasları yönlendiren üst ve alt motonöronlarda daha fazla metabolik 
ihtiyaca, oksidatif strese neden olmasıyla açıklanabilir. Çalışmamızda ALS hastalarında 
erken dönemde motor sinir iletimlerinde DML’leri uzun, amplitüdleri düşük saptadık. 
Üst-ekstremite başlangıçlı hastalarda ‘’Ayrık el’’ fenomenini destekleyen sonuçlar elde 
ettik. Bulgularımız ALS’de sinir iletim çalışmalarının ve elektofizyolojik verilerle saptanan 
‘’ayrık el’’ bulgusunun kliniğin heterojen olduğu erken dönemde tanıda önemli veriler 
olduğunu düşündürmektedir.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ HASTALARINDA 
TEKRARLAYAN F YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

LALE MEHDİKHANOVA , EMEL OĞUZ AKARSU , NERMİN GÖRKEM ŞİRİN , HAVA ÖZLEM 
DEDE , ELİF KOCASOY ORHAN , MEHMET BARIŞ BASLO , HALİL ATİLLA İDRİSOĞLU , ALİ 
EMRE ÖGE  
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç: “Tekrarlayan F yanıtı” latans ve şekli aynı olan ve seri içerisinde tekrar eden 
F yanıtlarıdır. Sağlıklı bireylerde kaydedilen yanıtların yaklaşık %10 kadarını oluşturur. 
Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalarında tekrarlayan F yanıtlarının görülme sıklığı 
artar. Bu durum alt motor nöron kaybı ile ilişkilendirilebileceği gibi, üst motor nöronların 
eksitabilite değişikliğine bağlı olarak da ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür. Bu çalışma 
ile ALS hastalarında tekrarlayan F yanıtı parametrelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı EMG 
laboratuvarına yönlendirilen 11 ALS hastası ve 11 sağlıklı gönüllü çalışmaya katıldı. 
Abdüktör digiti minimi (ADM) ve abdüktör pollisis brevis (APB) kaslarından kayıtlayarak 
supramaksimal uyarım ile 90’ar adet F yanıtı kaydedildi. Tekrarlayan F yanıtlarının 
varlığı görsel olarak değerlendirildi. Tekrarlayan nöron indeksi (RN) ve tekrarlayan F 
yanıt indeksi (Frep) hesaplandı. Hasta ve kontrol grubu arasında hesaplanan F yanıt 
parametreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre, 
ADM ve APB kasları için hesaplanan RN indeksi ve Frep indeksi belirgin derecede yüksekti 
(p<0,05). İki kas grubunun tekrarlayan F yanıt parametreleri arasında ise anlamlı farklılık 
izlenmedi. Ayrıca hasta grubunda ilk incelemeden 3-12 ay sonra gerçekleştirilen kontrol 
incelemesinde hesaplanan RN indeksi ve Frep indeksleri de ilk ölçümler ile benzer 
bulundu. Sonuç: Tekrarlayan F yanıtları, ALS hastalarında alt motor nöron havuzunun 
değerlendirilmesi için kullanılabilecek ve uygulaması kolay bir yöntemdir. Aynı hasta 
grubunda yüksek sayıda submaksimal uyarımla kaydedilen tekrarlayan F yanıtlarının 
otomatize edilmiş analizinin yapıldığı çalışmamız da sürdürülmektedir.

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Hilmi Uysal
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ELİNDEN DÜŞÜREN KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA 
KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLER

ZELİHA MATUR 1, EMİNE TAŞKIRAN 3, ÖZLEM GÜNGÖR TUNCER 1, BURCU 
ALTUNRENDE 1, BARIŞ TOPÇULAR 1, ALİ EMRE ÖGE 2  
 
1 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) olan hastaların çoğu elden kolayca cisim 
düşürmeden yakınır. Bu çalışmada, elden düşürme (ED+) yakınması olan ve olmayan 
KTS’li hastaların klinik ve elektrofizyolojik özellikleri araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 
alınan 22 KTS’li kadın hastanın 13’ünde ED+ yakınması vardı. Kontrol grubu 13 sağlıklı 
kadından oluşturuldu. Muayene, Boston Karpal Tünel Sendromu Anketi (BKTSA), haftalık 
mesleki el kullanım süreleri ve ED sıklığının sorgulanması yapıldı. İki yanlı median ve 
ulnar duyusal ve motor sinir iletim çalışmaları (SİÇ) ile 4. parmak uyarımlı median-
ulnar cevap tepe latansı karşılaştırması incelendi. Median motor SİÇ’te palmar uyarım 
da yapılarak transkarpal iletim hızı (İH) hesaplandı. Sonuçlar: El tercihi ED+ grupta 2 
hastada sağ-sol eşit ağırlıklı iken, ED- olanlardan 2 hasta solaktı; geriye kalanların hepsi 
sağlaktı. ED+ grupta BKTSA semptom şiddeti (3,05’e 2,7puan) ve fonksiyonel durum 
skoru (3,1’e 2,7puan) daha yüksekti. Haftalık mesleki el kullanımı (42’ye 35saat) ve KTS 
belirtilerinin süresi (29’a 5ay) daha uzundu. Aksine dominant elde ED- grupta median 
duyusal SİÇ [median 2.parmak latans 4,1’e 3,6ms (normal:2,4); düşük/kayıp amplitüd 
%37’ye %23 (normal:30µV), İH 39’a 44m/sn (normal:61); 4.parmak latans farkı 1,5’a 
1,2ms (normal:0,09)] ve bazı motor SİÇ bulguları [bilek latans 4,5’a 4,1ms (normal:2,7); 
transkarpal İH 24’e 28m/sn (normal:64)] daha kötüydü. Sadece median motor SİÇ’te 
bilek düzeyinde iletim bloğu ED+ olanlarda biraz daha fazlaydı (%30’a %25). Yorum: 
ED+ KTS hastlarının, KTS belirtileri daha şiddetliydi, daha kronikti ve KTS’den dolayı 
el işlevleri daha fazla etkilenmişti; ancak elektrofizyolojik bulguları daha ağır değildi. 
Elden düşürme belirtisi KTS’nin kronikliğinin ve klinik olarak daha şiddetli olmasının bir 
belirtisi olabilir.

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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ULNAR NÖROPATİDE ELEKTROFİZYOLOJİK DENEYİMLERİMİZ

NURAN BURCU ARKALI , PINAR BEKDİK ŞİRİNOCAK , TUBA AKINCI , TUBA 
CERRAHOĞLU ŞİRİN , FATMA CANDAN , LALE MEHDİKHANOVA , MEHMET BARIŞ 
BASLO , ALİ EMRE ÖGE , ELİF KOCASOY ORHAN   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Giriş ve Amaç Ulnar sinir nöropatileri, üst ekstremitede karpal tünel sendromundan 
sonra ikinci sıklıkta görülen tuzak nöropatileridir. Ulnar sinir, travmatik nedenlerle 
ya da non travmatik, tuzak nöropati şeklinde aksonal ve/veya demiyelinizan doğada 
hasara uğrayabilir. En çok tuzaklandığı bölge anatomik yerleşimi nedeniyle dirsek 
segmentidir. Ayrıca ulnar nöropati erkeklerde kadınlara göre 3-8 kat daha sıktır. 
Çalışmamızda laboratuvarımızda ulnar nöropati tanısı alan hastaların retrospektif 
olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metod Elektrofizyoloji laboratuvarımıza 2016 
yılında başvuran hastalar retrospektif olarak incelendi ve ulnar nöropati saptanan 
olguların demografik ve elektrofizyolojik bulguları değerlendirildi. Hastalar cinsiyet, 
lateralizasyon, travmatik, non-travmatik nedenler, tuzaklanma seviyesi, diğer 
tuzak nöropatileri ve eşlik eden polinöropati varlığına göre sınıflandırıldı. Sonuçlar 
Laboratuvarımıza 2016 yılında başvuran 4339 hastanın 134’ünde ulnar nöropati 
saptanmıştır. Bu hastaların 89’u erkek, 45’i kadındı ve yaş ortalaması 44,6 (8-89) idi. 
Lateralizasyonuna bakıldığında 55 hasta sağ, 64 hasta sol ve 13 hasta ise bilateral 
tutulum görüldü. Etyolojik olarak değerlendirildiğinde 53 hastanın travmatik ulnar 
nöropatiye sahip olduğu dikkati çekti. Hastaların 88’inde tuzak lokalizasyonunu 
doğrulamak amacıyla birinci dorsal interosseus kası kayıtlaması ile ulnar motor ileti 
incelemesi yapıldığı, 7 hastada ise santimleme yöntemi kullanılarak medial epikondile 
göre seviye düzeyinin belirlendiği görüldü. Ulnar nöropatili hastaların 23’ünde ayrıca 
karpal tünel sendromu, 15’inde de polinöropati ile uyumlu bulgular mevcuttu. Tartışma 
Sonuçlarımız Türk toplumunda ulnar nöropatiye ait kesitsel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca 
laboratuvarımızın verileri retrospektif olarak değerlendirildiğinden araştırma süresinin 
genişletilmesi hedeflenmektedir.

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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POSTERİOR İNTEROSSEOZ SİNİR NÖROPATİSİ NADİR 
PREZENTASYONU;DÜŞÜK BAŞ PARMAK OLGUSU

BEYZA ARSLAN , ELİF DEMİR , METİN MERCAN , VİLDAN AYŞE YAYLA   
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 
NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

Giriş: Posterior interosseoz sinir, radial sinirin saf motor dalıdır. Ön kol ekstansör grup 
kaslarını inerve eder. PİS nöropatisi, sıklıkla radius kırık-çıkıkları sonrası travmatik 
hasara bağlı oluşur. Burada radius şaft kırığı sonrası gelişen, PİS nöropatisinin ‘’düşük 
baş parmak’’ kliniği ile başvuran nadir bir formunu sunmak istedik. Olgu: Otuz yaşında 
kadın hasta sol elde güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Şikayetleri, 9 ay önce olan araç 
içi trafik kazası nedeniyle oluşan ön koldaki kırık sonrası mobilizasyon sürecinde 
farkedilmişti. Kas gücü muayenesinde sol baş parmak ekstansiyonu 0/5 ve sol işaret 
parmağı ekstansiyonu 3/5 idi (düşük baş parmak). Duyu muayenesi normaldi. Di-rekt 
grafide radius, ulna şaft kırığının plakla fikse edildiği görüldü. Elekrofizyolojik ince-
lemede sol radial superfisial sinir duyu aksiyon potansiyeli normal olarak elde edilirken 
ekstansör indisis propsius kasında bileşik kas aksiyon potansiyeli elde edilemedi. Bu-
nunla birlikte, radial sinir inervasyonlu kaslardan sadece ektansör indisis proprius ve 
ekstansör pollisis longusta nörojenik tutulum saptandı. Bu bulgular PİS’in inen dalının 
nöropatisi, ağır derecede etkilenmeyle uyumlu bulundu. Tartışma: PİS nöropatisinde, 
ön kol ekstansör grup kaslarındaki güçsüzlük nedeniyle düşük parmak/parmaklar 
belirtisi ortaya çıkar. Duyu bozukluğu gözlenmez. Travmatik PİS nöropatisinin tutulum 
paternine göre 3 tipi tanımlanmıştır. Tip1, PİS’in tam hasarıdır. Tip2 PİS hasarı, baş 
parmak olmaksızın diğer parmakların ekstansiyon zaafı ile bir-liktedir. Tip 3 hasarda baş 
parmak ve işaret parmakta ekstansiyon zaafı gözlenir. Olgu-muz Tip 3 PİS nöropatisi 
olarak değerlendirilmiştir. Yayınlarda Tip 3 PİS nöropatisi vaka bildirimleri şeklinde 
görülmekte olup radius şaft kırıkları sonucu geliştiği bildirilmektedir. Olgumuzu, PİS 
nöropatisinin nadir olarak düşük baş parmak şeklinde gözlenebileceğini de vurgulamak 
üzere sunmak istedik.

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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BİLATERAL POSTERİOR İNTEROSSEÖZ SİNİR TUTULUMU İLE 
ORTAYA ÇIKAN NÖRALJİK AMİYOTROFİ OLGUSU

MECBURE NALBANTOGLU 1, ZELİHA MATUR 1, SEMA ÖZTÜRK 2, GÖKHAN SEMERCİ 3, 
SADIK SERVER 4, ALİ EMRE ÖGE 5  
 
1 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 İSTANBUL FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ 
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF 
CERRAHİ ANABİLİM DALI 
4 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI 
5 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Giriş: Nöraljik amiyotrofinin (NA) kesin mekanizması bilinmemekle birlikte brakiyal 
pleksus veya dallarının intrinsik veya ekstrinsik sebeplere bağlı olarak idiyopatik 
inflamasyonu sonucu geliştiği düşünülmektedir. Posterior interosseöz sinir (PİS) felci 
NA’nın nadir bir tutulumudur. Burada iki yanlı PİS felciyle başvuran ve NA tanısı konulan 
bir hasta sunulmuştur. Olgu Sunumu: Otuz yaşındaki erkek, dirseklerindeki şiddetli 
ağrılar ve el parmaklarında düşme nedeniyle başvurdu. Öyküsünden başvurusundan 
7 hafta önce geçirdiği gribal enfeksiyonu izleyerek önce sol, sonra sağ dirseğinde 
şiddetli ağrısı başladığı, sağ dirsekteki ağrıdan 3 gün sonra sağ, 6 gün sonra sol el 
parmaklarında düşme-kuvvetsizlik geliştiği öğrenildi. Nörolojik muayenesinde bilateral 
el parmak ekstensörleri kuvvetsizdi (0-1/5). Özgeçmişinde forsepsle zor doğum, immün 
yetmezlik sendromu, yenidoğan döneminde sarılık nedeniyle fototerapi ve tüm gelişim 
basamaklarında gecikme öyküsü mevcuttu. 7. gün yapılan EMG’sinde bilateral PİS’in 
ağır aksonal hasarına yol açmış erken dönem tutulum bulguları saptandı. Ayırıcı tanıda 
mononöropati multipleks, nöraljik amiyotrofi, psörotik artritin pannusu veya dismorfik 
görünümü de dikkate alınarak başka yapısal bozukluklar zemininde PİS tuzaklanması 
düşünüldü. İncelemelerinde bilateral dirsek MR’ında PİS tuzaklanmasına yol açacak bir 
yapısal lezyon veya artropati bulgusu görülmedi; vaskülit belirteçleri, antigangliyozit 
antikorları negatifti. Sinir biyopsisinde Wallerian dejenerasyonunun erken evre 
bulguları izlendi. NSAİD, ardından oral metilprednisolon (1mg/kg/gün-2ay, sonra 15 
günde 1, 8 mg azaltılarak kesildi) ve fizyoterapiyle tedavi edilen hastanın kas zaafında 
kısmi düzelme oldu. Tartışma ve Sonuç: PİS’in travmatik olmayan paralizisi, tuzaklanma, 
yer kaplayıcı lezyonlar, enflamasyon, NA gibi değişik sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. 
Hastamızda klinik, elektrofizyolojik ve görüntüleme bulgularıyla NA haricindeki bilinen 
PİS paralizisi etiyoloji dışlanmıştır. Bilateral PİS paralizisiyle ortaya çıkan NA olgusu çok 
nadirdir.

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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HERPES ZOSTERE BAĞLI PERONEAL SİNİR LEZYONU

ZEKİ ODABAŞI 1, REFAH SAYIN 2, DİDEM DİNÇER ROTA 3  
 
1 LÖSANTE HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ANKARA 
2 UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
3 UFUK ÜNİVERSİTESİ, DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI-LÖSANTE HASTANESİ

Özet:

Ekstremite güçsüzlüğü ile birlikte ağrı şikayetleri de eşlik ediyorsa herpes zostere 
(HZ) bağlı sinir lezyonu ve/veya radikülopati akılda tutulmalıdır. HZ varisella zoster 
virüsünün sebep olduğu ve daha önce su çiçeği geçirmiş kişilerde görülen, vücudun tek 
tarafında deride veziküllerle seyreden bir hastalıktır. Bağışıklık sistemindeki bozuklukla 
yerleştiği hücrelerden ayrılıp aksonlar boyunca ilerleyerek sinir bölgesindeki deride 
viral enfeksiyona yol açabilir. Veziküller genellikle 2-4 hafta içerisinde iyileşir, fakat 
sinir ağrıları kalıcı olabilir. HZ’e bağlı diğer komplikasyonlar yaygın olmasına rağmen; 
motor paralizi ile seyreden periferik sinir lezyonu yapan vakalar literatürde nadir 
olarak bildirilmiştir. Şiddetli bacak ağrısı olan 74 yaşındaki bayan hastaya, gonartroz 
tanısıyla intraartiküler enjeksiyon yapılmıştı. Şikayetlerinde düzelme olmayan ve solda 
düşük ayak gelişen hasta Nöroloji Kliniği’ne danışıldı. HZ’e bağlı peroneal sinir lezyonu 
düşünülen hastada fizik muayenede sol kalça üzerinde ve ayak sırtında vesiküller 
gözlendi. Nörolojik muayenede (NM) sol ayak bileğindeki ve parmaklardaki dorsal 
fleksiyon ve eversiyon 0/5 idi. L5 dermatomunda hipoestezi mevcuttu. Diğer NM’ler 
normaldi. Hastaya brivudine 125 mg/gün bir hafta, gabapentin 1800 mg/gün ve 
amitriptilin 50 mg/gün başlandı. Çekilen elektromiyografide (EMG) sol peroneal sinir 
bileşik kas aksiyon potansiyeli elde edilemedi. Sol sural ve tibial sinir duyu ve motor 
ileti çalışmaları normaldi. İğne EMG’de anterior tibialis ve ekstensor hallucis longus 
kaslarında istirahat halinde pozitif keskin dalga ve fibrilasyon potansiyelleri, yarı-tam 
kası esnasında motor ünite potansiyelleri izlenmedi. Üç hafta sonraki kontrolde ağrıları 
azalmakla birlikte muayene bulgularında değişiklik yoktu. Biz bu olguyla literatürde 
nadir olarak rastlanan HZ’e sekonder gelişen peroneal sinir lezyonunu sunmak istiyoruz.

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA TARSAL TÜNEL 
SENDROMU SIKLIĞININ ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ

NURAN BURCU ARKALI 1, EMEL ADIGÜZEL SÖNMEZ 2  
 
1 ÖZEL VİA HOSPİTAL 
2 MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

Özet:

DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA TARSAL TÜNEL SENDROMU SIKLIĞININ 
ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Amaç: Tarsal tünel sendromu (TTS), 
tibial sinir ya da dallarının ayak bileği medialinde fibroossöz tünel içinde tuzaklanması 
ile ortaya çıkan seyrek görülen bir tuzak nöropati sendromudur. TTS hastaları tipik 
olarak ayak tabanı, ayak parmakları ve bazen topukta yanma, ağrı ve hissizlikten 
yakınırlar. Diyabetes mellitus (DM) hastalarında metabolik faktörler ve endonöral 
iskemiye bağlı periferik sinirlerin tuzaklanma eğilimin arttığı bilinmektedir. TTS’nun 
etyolojik nedenleri konusunda fikirler çeşitlidir. Etyolojide DM da suçlanmıştır. Bu 
çalışmada ayaklarında uyuşma ve yanma yakınması olan diyabetik hastalarda TTS 
varlığını araştırmayı amaçladık. Metod: Sural/radiyal sinir duysal amplitüd oranının 
ölçümü ile çalışmaya başlandı. Sural/radiyal oranın 0.40’dan küçük olması aksonal 
polinöropatide güçlü bir belirteç olduğu için; bu oranın 0.40’dan küçük bulunduğu 
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ayaklarda yanma ve uyuşma yakınması olan DM tanılı 
26 hasta ve DM olmayan 20 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Bilateral tibial sinir motor 
yanıtları, bilateral mixt plantar sinir yanıtları ve peroneal sinir motor ileti incelemeleri 
yapıldı. Sonuç: Polinöropatisi olmayan 26 DM hastasının yaş ortalaması 44.8 , K\E oranı 
15\11 ve ortalama hastalık süresi 3.2 yıldı. Cinsiyet açısından iki grup arasında anlamlı 
fark yoktu. Her iki grupta da TTS tanısı ile uyumlu elektrofizyolojik bulgu saptanmadı. 
Tartışma: Bu çalışma, ayaklarında uyuşma ve yanma şikayetleri olan, elektrofizyolojik 
inceleme ile polinöropati saptanmayan tip 2 DM hastalarında TTS saptanmamasının, 
TTS etyolojisinde DM’nin düşünüldüğünden daha az etkisi olduğunu göstermektedir. 
TTS olan hastalarda, diyabet sıklığını aramak şeklinde planlanmış, polinöropatisi olan 
olgularda da TTS’nun gösterilebileceği şekilde elektrofizyolojik yöntemlerin kullanıldığı 
ileri çalışmalara gereksinim olduğu kanısındayız.

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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NADİR GÖRÜLEN ALT EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİSİ 
NEDENİ:UZUN VARİS ÇORABI KULLANIMINA BAĞLI BİR OLGU

DİLEK AKYÜZ , AYŞEN SÜZEN EKİNCİ   
 
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Periferik sinirlerde oluşan tuzak nöropatiler, basınca maruz kalma, gerilme, açılanma ve 
sürtünme gibi değişik mekanizmalar ile oluşabilir(1). Bir sinirin belirli bir bölgede basınca 
maruz kalması çeşitli nedenlerle nedenlerle gelişebilir(2). Sinir dokudaki hasar, kısa 
süreli yüksek basınca maruz kalma durumunda olduğu gibi, uzun süreli düşük basınca 
maruz kalma durumunda da ortaya çıkabilir(3). Femoral nöropati, klinik olarak lomber 
pleksus patolojisi ve radikülopatisi ile karışabilir(4). Burada nadir görülen alt ekstremite 
tuzak nöropatisi nedenlerinden varis çorabı kullanan bir olgu sunulmuştur. 47 yaşında 
erkek hasta sağ bacakta varis ameliyatı sonrası iki-üç ay süreyle uzun varis çorabı 
kullanma sonrasında bacakta incelme yakınması ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde 
sağ uyluk kaslarında atrofi, uyluk fleksiyonunda 1-2/5 ve ayak dorsal fleksiyonunda 3/5 
kas gücü mevcuttu. Duyu muayenesinde bacak lateral yüzünde hipoestezi saptandı. 
Hastanın yapılan elektronöromiyografi( ENMG) incelemesinde tuzaklanmaya bağlı 
sağda femoral ve peroneal sinir nöropatisi ön planda düşünüldü. Lumbosakral manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) sonuçları bekleniyor. Klinik zeminde femoral nöropatiyi 
lomber radikülopati ve pleksopatiden ayırt etmek zor olabilir. Bu durumlarda uygun 
elektrofizyolojik yöntemlerle lezyon lokalize edilebilir ve sınırları belirlenebilir. Femoral 
nöropatiler çok değişik etyolojierle ortaya çıkabilir(5). Kalça bölgesi tuzak nöropatilerin 
kliniği, oldukça kafakarıştırıcıdır ve klinik olarak tanı konulması zor olabilmektedir.
Bu nöropatilerin tanısında asıl dayanak noktası elektrofizyolojik çalışmalardır(1). 
Hastamız uzun süreli basınca maruz kalma sonrası gelişen nadir bir femoral nöropati 
nedeni olması sebebiyle paylaşılmaya değer bulunmuştur. KAYNAKLAR 1. Dawson 
DM, Hallett M, Wilbourn AJ. Perioperative nevre lesions. In: Dawson DM, Hallett M, 
Wilbourn AJ, editors.Entrapment neuropathies, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 
1999. p.433–42 2. Montag TW, Mead PB. Postpartum femoral neuropathy. Reprod 
Med 1981;26(11):563–6 3. al Hakim M, Katirji B. Femoral mononeuropathy induced 
by the lithotomy position: a report of 5 cases with a review of literature. Muscle 
Nerve 1993;16(9):891–5 4. Ropper AH, Samuels AM: Adams and Victor’s Principles 
of Neurology. Güneş Tıp Kitabevleri. 1251-1325,2011 5. Ertekin C: Sentral ve Periferik 
EMG.Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. 456-504,2006

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİLERİNE 
ELEKTROFİZYOLOJİK BAKIŞ

LALE MEHDİKHANOVA , EMEL OĞUZ AKARSU , N. GÖRKEM ŞİRİN , ALİ EMRE ÖGE , 
MEHMET BARIŞ BASLO , ELİF KOCASOY ORHAN   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ABD, KLİNİK 
NÖROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

Özet:

Amaç: Obstetrik brakiyal pleksus paralizisi (OBPP), travay sırasında brakiyal pleksusun 
traksiyonu sonucu gelişen bir yaralanmadır. Kök avülsiyonun eşlik ediyorsa prognoz 
kötüdür. Elektrofizyolojik değerlendirmenin asıl rolü doğru tanı ve cerrahi tedavi 
gerektirecek olguların saptanmasıdır. Çalışmamızda EMG laboratuvarımızda 
incelenerek brakiyal pleksopati tespit edilen 0-5 yaş aralığındaki hastaların verileri 
sunulacaktır. Metod: EMG laboratuvarımıza 2011-2016 yılları arasında OBPP ön tanısı 
ile yönlendirilen çocuk hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalarda 
pleksusun tutulan bölgesi, etkilenme oranları ve kök avülsiyonu varlığı değerlendirildi. 
Bulgular: OBPP ön tanısı ile 0-5 yaş arasında, 2011-2016 yılları arasında 276 EMG 
kaydına ulaşıldı. İncelemelerin 197’si 1 yaş altında; 30’u 1 yaş; 12’si 2 yaş; 10’u 3 yaş; 11’i 
4 yaş ve 16’sı ise 5 yaşında yapılmıştı. Toplam 267 hastanın 259’una 1; 7’sine 2 ve 1’ine 
de 3 inceleme yapıldığı görüldü. Hastaların 147’si kız 120’si ise erkekti; 174’ünde sağ; 
93’ünde ise sol taraf etkilenmişti. Toplam 236 hastada brakiyal pleksopati, 30 hastada 
pleksopati ve kök avülsiyonu bulguları izlendi, Sadece 1 hasta saf kök avülsiyonu 
tanısı almıştı. Avülsiyona uğrayan kökler çoklukla C8-T1 düzeyindeydi. Yorum: OBPP 
hastalarında EMG incelemesinin değerlendirilmesi pediatrik yaş grubunda zor olmakla 
birlikte, kök avülsiyonun tespiti için elzemdir ve tedavi yönelimi buna bağlıdır.

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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RADİKÜLOPATİ İLE KARIŞAN VE TEDAVİDEN FAYDA 
GÖREMEYİNCE TANI ALAN LUMBOSAKRAL PLEKSOPATİ OLGUSU

DİLEK AKYÜZ , AYŞEN SÜZEN EKİNCİ   
 
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Lumbosakral pleksus hastalıları yapısal ve yapısal olmayan nedenlerle gelişebilir(1). 
Lumbosakral pleksusun üst lomber bölgeden alt sakruma kadar uzanması ve birçok 
abdominal ve pelvik organın yanından geçmesi pleksusu çoğu ikincil hasar ve hastalıklara 
maruz bırakmaktadır(2). Burada radikülopati ile karışan ve elektrofizyolojik yöntemlerle tanı 
alan bir olgu paylaşılmıştır. 61 yaşında erkek hasta altı aydır olan yavaş gelişen sol bacakta 
güçsüzlük yakınması ile başvurdu.Dış merkezde yapılan tetkikleri sonucunda L5 düzeyinde 
protrüzyon-ekstrüzyon saptanarak radikülopati tanısı ile fizik tedavi programına alınmış. 
Fayda görmeyen ve şikayetleri devam eden hasta polikliniğimize başvurdu. Nörolojik 
muayenesinde sol alt ekstremitede uyluk ekstansiyonu-fleksiyonu 3-4/5, dorsal-plantar 
fleksyion 2/5 saptandı. Patellar ve aşil refleksi elde edilemedi. L4 -5 dermatomlarında 
hipoestezi saptandı. Hastanın yapılan elektronöromiyografi (ENMG) incelemesinde solda 
lumbosakral pleksus tutuluşu ile uyumlu bulgular saptandı. Etyolojiye yönelik istenen 
lumbosakral manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG)’sinde S1 düzeyinde sol sakral 
pleksus komşuluğunda 9 mm çapında nodüler kitle (metastaz? Swannom?) saptandı. 
Alt batın MRG sinde prostat glandın simfizis pubis komşuluğuna denk uzanan kontrast 
tutulumu gösteren kitle saptandı. Lombosakral pleksus tutuluşunun prostat malignitesine 
bağlı metastaza bağlı olabileceği düşünüldü ve hastaya ürolojiye başvurması önerildi. 
Lomber pleksopatiler çok değişik etyolojierle ortaya çıkabilir. Klinik olarak tanı konulması 
zor olan olgularda uygun elektrofizyolojik yöntemlerle lezyon lokalize edilebilir ve sınırları 
belirlenebilir. (3). Klinik olarak etkilenmemiş görülen segmentlerde de elektrofizyolojik 
bulgulara rastlanabilir(4). Lumbosakral vertebra ve pleksus MRG gibi görüntüleme 
yöntemleri radikülopati, hematom, tümör gibi kitle etkisi sonucu pleksus kompresyonuna 
neden olabilecek etyolojik patolojilerin ayırt edilmesi açısından önemlidir (5). Olgumuz 
radikülopati ön tanısı ile fizik tedavi programına alınıp fayda görmeyince yapılan ENMG 
incelemesi ile tanı aldığı için elektrofizyolojinin bu tür hastalarda önemini vurgulaması 
nedeniyle paylaşılmaya değer bulunmuştur. KAYNAKLAR 1. Bradley WG et all:Neurology 
in Clinical Practice. Veri Medikal Yayıncılık. 2221-2248,2008 2. Ropper AH, Samuels AM: 
Adams and Victor’s Principles of Neurology. Güneş Tıp Kitabevleri. 1251-1325,2011 3. 
Ertekin C: Sentral ve Periferik EMG.Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. 456-504,2006 
4. Dyck PJ, Norell JE, Dyck PJ. Non-diabetic lumbosacral radiculoplexus neuropathy: 
natural history, outcome and comparison with the diabetic variety. Brain 2001;124:1197-
207 5. Bhanushali MJ, Muley SA. Diabetic and non-diabetic lumbosacral radiculoplexus 
neuropathy. Neurol India 2008;56:420-5

Oturum Başkanı: Aysun Soysal
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POSTERİOR SERVİKAL DEKOMPRESYON OPERASYONU 
SONRASI GEÇ DÖNEMDE ORTAYA ÇIKAN AĞRISIZ C5 FELCİ

MECBURE NALBANTOGLU 1, ZELİHA MATUR 1, LEVENT ÖZGÖNENEL 2  
 
1 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 
ANABİLİM DALI

Özet:

Giriş: Postoperatif geç C5 kök/spinal segment tutulumu, servikal dekompresyon 
cerrahisinin nadir bir komplikasyonudur. Burada posterior servikal dekompresyon 
operasyonundan 10 gün sonra kol proksimalinde ağrısız kuvvet kaybı gelişen 71 yaşında 
bir erkek hasta sunulmuştur. Olgu Sunumu: Hastanın öyküsünden yıllardır boyun ağrıları 
olduğu, 8 yıl önce sağ el 3. parmak ektansiyonunda kuvvetsizlik geliştiği, servikal dar 
kanal saptandığı, cerrahi önerildiği öğrenildi. Cerrahi müdahaleden kaçınan hasta 3 
aydır sağ kolunda giderek artan güçsüzlük nedeniyle tekrar değerlendirilmişti. Servikal 
MR’sinde en dar C4-5’te olmak üzere C3-4, C4-5, C5-6, C5-7 seviyelerinde dar kanal 
saptanmıştı. EMG’sinde sağda C5-T1 köklerinde kronik, solda C6-T1 köklerinde subakut 
dönemde kısmi tutulumla uyumlu bulgular mevcuttu. Post-op erken dönemde hastanın 
sağ kolundaki güçsüzlük azalmış, elini daha rahat kullanır hale gelmişti. Ancak 10 gün 
sonra sağ kol proksimal kaslarında ağrısız, giderek artan kuvvetsizlik gelişti. Kontrol 
servikal MR’ında operasyon bölgesinde sağ C5-7 vertebraların posterolateralinde 
kontrast tutmayan koleksiyon görüldü. Post-op 4. haftada deltoid ve bisepsi 1/5 
düzeyindeydi; EMG’de bu kasların tam denerve olduğu saptandı. Oral steroid, fizik 
tedavi programı başlandı. Hastanın kliniği kısmen düzeldi, deltoid ve biseps kuvveti 3/5 
düzeyine çıktı. 1 ay sonra çekilen servikal MR’da operasyon bölgesindeki koleksiyonun 
gerilemiş olduğu görüldü. Sonuç: Servikal spinal stenoz operasyonu sonrası C5 felci 
kök veya spinal segment tutulumu sonucu olabilir. Etiyolojide operasyon sırasında sinir 
köklerinin doğrudan hasarlanması dışında, kökün omuriliğin arkaya kayması sonucu 
gerilmesi, kitle-bası etkisi, spinal segmental iskemi/reperfüzyon yaralanması gibi çeşitli 
hipotezler ileri sürülmüştür. Bu olgu bağlamında operasyon sonrası geç dönemde de 
olsa C5 felci meydana gelebileceğine dikkat çekmek istedik.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
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MİLLER FİSHER SENDROMU OLGU SUNUMU

NURİYE KAYALI , MEHMET EMİN DAĞ , SEMİR MAZMAN , AHMET ÇETİZ , MUSA 
TEMEL   
 
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Miller Fisher Sendromu(MFS) ataksi, areflexi ve eksternal oftalmopleji triadı ile 
karakterize akut idyopatik bir hastalık olup, Guillain- Barre sendromunun bir varyantı 
olarak kabul edilmektedir. Periferal sinir sisteminin enflamatuar demiyelinizan 
hastalığıdır ve tipik olarak oftalmoplejiye yol açacak kranial sinir tutulumu ile karakterize 
monofazik nöropatidir. Ani başlayan dengesiz yürüyüş, çift görme, baş ağrısı ve baş 
dönmesi, bulanık görme ile şikayetleri ile kliniğimize başvuran 27 yaşında kadın hasta, 
öyküsünden 10 gün kadar önce yurtdışı seyahati olduğu, üst solunum yolu enfeksiyonu 
geçirdiği, yakınmalarının sonra ortaya çıktığı anlaşımıştır. Muayenesinde her iki 
gözde yukarı bakışta kısıtlılık mevcuttu, DTR’ler alınmıyordu. Ataksik yürüyüşü yoktu. 
Elektrofizyolojik incelemesi ve beyin mrg görüntülemesi normaldi. BOS proteini 25 mg/
dl saptandı. Hastaya 5 gün IVIg tedavisi verildi. Tedavi sonrası ikinci hafta kontrolünde 
göz bulguları belirgin düzelmiş ve DTR’leri normoaktifti. GBS’nin nadir bir varyantı 
olan MFS; seyrek görülen bir tablo olduğu ve santral patolojiler benzeri klinik tabloyla 
prezente olabildiğinden sunulmaya uygun görülmüştür.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
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AKUT SAĞ HEMİPLEJİ İLE BASVURAN AMAN OLGUSU

EMİNE ÇELİKKAŞ , ASLI ŞENTÜRK , ZERRİN YILDIRIM HAŞİMOĞLU , SİBEL MUMCU 
TİMER , TURGUT ADATEPE , NİLÜFER KALE İÇEN   
 
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Akut sağ hemipleji ile başvuran AMAN olgusu. GİRİŞ AMAN Kuzey Çin’de yaz aylarında 
görülen ve epidemiler oluşturan bir GBS formu olarak tanımlanmıştır. Diğer ülkelerde 
de sporadik olarak görülen bu form Batı ülkelerinde rastlanan GBS’lerin %5’ten 
azını oluşturur. AMAN otoimmun olayların ilk hedefinin Ranvier nodlarında aksonal 
membranda yer alan gangliozid yapısındaki antijenler olduğu düşünülmektedir.
Olguların bir kısmında yavaş ve yetersiz iyileşme görülürken çoğu hızlı şekilde iyileşir. 
Elektrofizyolojik ve patolojik olarak duysal sinirlerin korunduğu motor sinirlerin 
etkilendiği aksonal hasar ile karakterizedir. OLGU 68 yasında sağ tarafta güçsüzlük 
yakınması ıle acil servıse başvuran hasta 1. Saatte olması nedenı ıle inme merkezine 
yönlendirilmiş.. İnme ünitesinde degerlendırıldığı sırada hastanın sol tarafında da 
güçsüzlük gelışmiş. Hastanın yapılan nörogoruntuleme tetkıklerı normal saptanması 
uzerıne Yoğun Bakım unıtemize sevk edilmiş. Yoğun bakımda hastanın nörolojik 
muayenesınde entübe, suur acık, göz hareketleri dört yöne serbest,fasiyal asimetri yok, 
tüm ekstremıtelerde motor aktivite yok, TCR bilateral negatif, DTR -/-. Duyu kusuru 
yok. Yapılan tetkiklerde lomber ponksiyon da BOS da 10 lenfosit, BOS protein 33 mg /dl 
olarak saptandı. EMG üst ve alt ekstremitelerde sadece motor liflerin çok ağır düzeyde 
etkilendiği , edinsel özellikte aksonal polinöropati ile uyumlu saptandı. Hastada AMAN 
düşünüldü. IVIG tedavisi uygulandı. Hastada 2 aylık ızlem suresınce klınık düzelme 
saptanmadı. SONUÇ AMAN klinik tablo başlıca motor belirti ve bulgularla seyreder, 
duyusal bulgular görülmez. Kranyal sinir tutulması nadirdir. Klinik olarak klasik GBS 
ve AMSAN’dan ayırt edilemez.Olgumuz akut hemıpleji kliniği ile başvuran hastada 
polinöropati olasılığını vurgulamaktadır.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
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BARİATRİK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN GUİLLAİN-BARRE 
SENDROMU

DİLARA MERMİ DİBEK , MEHLİKA PANPALLI ATEŞ , HAYAT GÜVEN , SELİM SELÇUK 
ÇOMOĞLU   
 
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT E.A.H. NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

Giriş: Guillain-Barre Sendromu (GBS) otoimmün kökenli, periferik sinirleri etkileyen 
akut inflamatuar demiyelinizan bir poliradikülopatidir. Hızlı ilerleyen, simetrik 
ekstremite güçsüzlüğü, duyu belirtileri, tendon refleks kaybı ve otonomik disfonksiyon 
ile karakterizedir. Obezite ve bunun eşlik ettiği komorbiditeler için en etkili tedavilerden 
biri olan bariatrik cerrahi ile dramatik ve etkin sonuçlar elde edilmektedir. Obezite sıklığı 
ile bariatrik cerrahi ve nörolojik komplikasyonları giderek artan sayıda izlenmektedir. 
Bariatrik Cerrahi ile ilişkili komplikasyonlar sinir sisteminin birçok alanını içerebilir 
ve bunlar arasında ensefalopati, optik nöropati, miyelopati, poliradikulonöropati ve 
polinöropati görülür. Olgu: Obezite nedeniyle bariatrik cerrahi yapılan yirmi bir yaşında 
erkek hastanın operasyondan yaklaşık 40-45 gün sonrasında başlayan halsizliği, bel 
ağrısı, merdiven çıkmakta zorluğu ve her iki ayağında başlayan karıncalanması olmuş. 
Hastanın her iki alt ekstremite duyu belirtilerinin artması, güçsüzlüğünün belirgin 
hale gelmesi nedeniyle değerlendirdiğimizde, hastaya nörolojik muayene ve tetkikleri 
(Beyin Omurilik Sıvı analizi ve Sinir iletim çalışması) yapılarak Guillain-Barré Sendromu 
tanısı kondu. Tartışma: Obezitenin yaygınlığı arttıkça, bariatrik ameliyatların sayısı da 
artmıştır. Cerrahi, kozmetik ve dayanıklı etkileri nedeniyle tedavi için uygun bir seçenek 
olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, bariatrik cerrahiden kaynaklanabilen nörolojik 
komplikasyonlar vardır ve bunlar genellikle geri döndürülemezdir. Semptomlar, distal, 
ağrılı parestezileri ve sıcaklık hissi kaybını içerir. Tipik olarak tarif edilen polinöropatiler, 
aksonal bir patofizyoloji ile uzunluğa bağlıdır. Bariatrik cerrahi sonrası görülen nöropati, 
genellikle birden çok besin maddesi eksikliği nedeniyle, beslenme yetersizliklerinin bir 
kombinasyonuna bağlı olabilir. Beslenme takviyesi, vitamin B12, tiamin ve E vitamininin 
malabsorpsiyonu semptomlarının iyileştirilmesinde kısmen yararlı olabilir. Buna ek 
olarak, hastalar cerrahiden sonraki ilk birkaç ayda gelişebilecek muhtemel semptomlar 
konusunda eğitilmelidir.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
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AYNI ŞEKİLDE TEKRARLAYAN GUILLAIN BARRE SENDROMU: 
OLGU SUNUMU

AYŞENUR ÖNALAN 1, ZELİHA MATUR 1, AHMET YABALAK 1, ESRA GÜRSOY 2  
 
1 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

GİRİŞ: Guillain Barre Sendromu(GBS) periferik sinir sistemini etkileyen akut ve hızlı 
seyirli, immün aracılı inflamatuvar bir poliradikülonöropatidir. Sıklıkla monofazik 
seyretmekle birlikte tekrarlayan GBS(tGBS) farklı özelliklere sahip nadir bir antite olarak 
tanımlanmıştır. OLGU: 33 yaşındaki kadın hasta 11 saat önce bacaklardan başlayıp hızla 
artıp kollara geçen kuvvetsizlik nedeniyle başvurdu. 10 gün önce kırgınlık ve ishal, 3 
gündür bulantı-kusması vardı. Öyküsünden 6 yıl önce gribal enfeksiyon ardından çok 
benzer bir tablodan geçtiği, bir gün içinde yoğun bakım ünitesine (YBÜ) GBS tanısıyla 
yatırılıp plazmaferez tedavisi alarak sekelsiz iyileştiği öğrenildi. Nörolojik muayenesinde 
fasial dipleji, bulber tutulum bulguları ve proksimalde baskın yaygın kas zaafı 
mevcuttu. Hızla solunum sıkıntısı gelişen hasta aynı gün YBÜ’ye alındı. IVIG tedavisine 
yanıt vermeyen hastaya plazmaferez uygulandı. Rutin biyokimya tetkikleri, kranial 
ve tüm spinal MRG normaldi. EMG’de otonom tutulumun eşlik ettiği erken dönem 
demiyelinizan poliradikülonöropati ile uyumlu bulgular görüldü. Gangliozid panelinde 
Anti Asialo GM1 IgG, anti GM1 IgG, anti GM2 IgG, anti GD1a-anti GD1b IgG, anti GQ1b 
IgG sınır değerlerde saptandı. Sekelsiz iyileşen hasta 3 yıldır takip edilmektedir. SONUÇ: 
Literatürde tGBS sıklığı değişken %1-6 oranında bildirilmiştir. Demiyelinizan formların, 
Miller Fisher varyantının tekrarlama riski daha fazladır. Yine tGBS epizodlarının 
monofazik GBS’ye göre daha kısa, hastaların daha genç ve bir enfeksiyonun öncülük 
etmesinin daha fazla olduğu bildirilmiştir. Vakamızda her iki atağın enfeksiyon sonrası 
tetiklenmesi, antigangliozid antikorlarının sınırda pozitif olması ve mevcut tedaviler ile 
sekelsiz iyileşmesi nedeni ile literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
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DİSTAL EDİNSEL DEMYELİNİZAN SİMETRİK NÖROPATİ (DADS ):

SEMİR MAZMAN , NURİYE KAYALI   
 
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Distal edinsel demiyelinizan polinöropati (DADS, distal acquired demyelinating 
symmetric neuropathy) distalde belirgin duyusal ve motor kayıpla karakterizedir. 
Klinik planda aksonal tipte uzunluğa bağımlı bir nöropatiyi düşündürmesine 
rağmen elektrofizyolojik incelemeler demiyelinizan bir polinöropati ile uyumludur. 
Elektrofizyolojik ölçümler demyelinizasyonu gösterir fakat iletim bloğu nadirdir. 
İmmünfiksasyonelektroforezinde serumda Ig M (kappa zincir) ile beraber anti-myelinle 
ilişkili glikoprotein (anti-MAG) %50-70 hastada pozitiftir. Tipik olarak bu antikorların 
pozitif olduğu hastalar steroid, plazmaferez ve intravenözimmünoglobulin tedavisine 
yeterli yanıt vermemektedirler. Ellerde belirgin el ve ayaklarda uyuşma yakınması ile 
polikliniğimize müracat eden 61 yaşında erkek hasta . Hastanın geliş muayenesinde 
ellerde ve ayaklarda eldiven çorap tarzı hipoestezi tariflermesi dışında objektif muayene 
bulgusu saptanmadı. Polinöropati öntanısı ile yapılan EMG incelemesinde DSAP yanıtları 
elde edilmemiş olup, Distal motor latansları çok uzamış saptandı. Belirgin ileti bloğu 
izlenmezken ileti hızları distalde belirgin demiyelizan karakterdeydi. Elektrofizyolojik 
bulgular DADS nöropati ile uyumlu olan hastada hematolojik değerlendirme yapılmış 
ve paraproteinemi saptanmamıştır. Anti-MAG pozitif saptanmıştır. Hasta tedavisiz 
takibe alınmış olup bir yıl sonra yapılan kontrolünde, elektrofizyolojik incelemesinde 
değişiklik izlenmemiş ve kliniğinde yürürken hafif dengesizlik yakınması eklenmişti 
.DADS nöropati nadir görülen ve büyük bir kısmı yalnızca semptomatik tedavi ile takip 
edilebilen bir hastalık olduğundan bu olguyu sunmaya değer bulduk.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
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AĞRI ÖN PLANDA MADSAM

FİKRET AYSAL , BURCU POLAT , NİDA TAŞÇILAR , ŞEYMA KILIÇ , DİDEM TAŞKIN   
 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

AMAÇ: MADSAM ((Multifokal kazanılmış demiyelinizan duyusal ve aksonal nöropati-
Multifocal Demyelinating Sensory And Motor Neuropathy-Lewis-Sumner Hastalığı) 
asimetrik yerleşimli bir kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropatidir. Ağrının ön 
planda olduğu bir MADSAM olgusu sunmayı amaçladık. YÖNTEM: Ellibeş yaşında, 
kadın. Dokuz yıl önce sağ karpal tünel sendromu (KTS) ameliyatı ile tam düzelmişti. Bir 
yıl önce sol elde ağrı başladı, güçsüzlük yoktu (serçe ve yüzük parmaklarda belirgin). Sol 
KTS tanısı ile yine ameliyat oldu. Yararlanmadığı gibi iki ay sonra sol elinde başparmak 
tarafında çökme, elinde güçsüzlük, uyuşukluk eklendi. Üç ay sonra parmaklarında 
iğnelenme başladı, güçsüzlük arttı, saçını toplayamaz, çay bardağını-kağıdı bile 
kaldıramaz oldu. Dört ay sonra sol bacakta ağrı ve güçsüzlük eklendi. Ağrı çok fazlaydı 
ve baldır-ayak parmaklarının altında idi. İkinci kez KTS ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra 
ameliyat yeri ağrısı değil de, sol bacağının ağrısı daha fazlaydı “ayağım ayağım diye bas 
bas bağırdım, elim nasıl olsa daha önceki gibi düzelecek dedim, derdim ayağım idi”. 
Üç-dört gün sonra sağ bacakta güçsüzlük, sağ elde de iğnelenme fark etti, yürümesi 
bozuldu, baston kullanmaya başladı. Nörolojik muayenede; sol el kasları 0-2/5, sol ayak 
ekstensörleri 3/5, fleksörleri 4/5, sol diz ekstansiyonu -4/5, fleksiyonu 3/5, sağ kalça 
abduksiyon/ekstansiyonu- 4/5, alt ekstremitelerde refleksler alınmıyor, vibrasyon-duyu 
kusuru yoktu. Elektrofizyolojik incelemede sol ulnar sinirin kol, sol peroneal sinirin 
bacak segmentinde parsiyel motor iletim bloğu ve sol peroneal sinir bacak segmentinde 
motor ileti hızı yavaş bulundu. Birçok sinirde F-dalgaları elde edilmedi. Beyin omurilik 
sıvısında protein 77 mg/dl idi. Prednisolon 60/mg/gün ile anlamlı düzelme sağlandı. 
SONUÇ/YORUM: Mononöropati multipleks’te olduğu gibi, MADSAM’da da bazen ağrı 
ön planda olabilir.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz



-83-

33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi

P-17

KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ VE 
İZOLE OKULOMOTOR SİNİR TUTULUMU: OLGU SUNUMU

DEMET İLHAN ALGIN , OGUZ OSMAN ERDİNÇ , GÖNÜL AKDAĞ   
 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ 

Özet:

Giriş: Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (KIDP), otoimmun mekanizmalar 
ile geliştiği düşünülen ve periferik sinirlerde multifokal demyelinizasyonla seyreden 
bir hastalıktır. Demiyelinizasyon, başlıca spinal kökler, pleksuslar ve proksimal sinir 
gövdelerini etkiler. Bu olgu sunumu ile KIDP’de nadir görülen okulomotor sinir tutulumu 
literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı. Olgu: 34 yaşında erkek hasta çift görme ve başağrısı 
şikayeti ile acil servisde değerlendirildi. Hastanın öyküsünden 6 yıl önce CIDP tanısı 
konduğu öğrenildi. Tedavide aylık 0.4/kg/gün İntravenöz ımmun globülin(IVIG) tedavisi 
alan hasta en son IVIG dozunu 15 gün önce almıştı. Nörolojik muayenesinde bilinç açık, 
koopere, oryante, IR+/+, pupiller izokorik, sağ göz kapağında pitoz, sağ gözde aşağı, 
içe bakış kısıtlılığı, sağda 4/5 kas kuvveti, derin tendon refleksleri azalmış ve babinsky 
bilateral lakayt olarak değerlendirildi. Laboratuar tetkiklerinde hemogram, hepatit 
belirleyicileri, VDRL ve anti-HIV negatifti. Romatolojik (ANA, Anti-DNA, ENA tarama, 
ANCA) ve tümör belirleyicileri, tiroid fonksiyon testleri, vitamin B12 ile folik asit 
düzeyleri normaldi. Hastanın kranial bilgisayar tomografi, kranial diffüzyon manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) , orbita MRG, kranial MRG ve kranial MR Anjiografi 
(MRA) tetkikleri normal olarak sonuçlandı. Elektromiyografi (EMG) incelemesi duysal-
motor demiyelinizan polinöropati ile uyumlu olarak değerlendirildi. Mevcut bulgularla 
CIDP’e bağlı izole okulomotor sinir paralizisi düşünülen hastaya 5 gün 1000mg/gün 
intravenöz metilprednizolon tedavisi uygulandı. Intravenöz metilprednizolon tedavisi 
sonrası kliniği tama yakın düzeldi. İdame tedavisinde oral metilprednizolon tedavisi 
başlanan hasta nöroloji poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Tartışma: Kranial 
nöropati CIDP seyrinde sık görülen bir durum değildir. Literatürde CIDP ve kranial sinir 
tutulumu olan az sayıda olgu bildirilmiştir. Bu olgu sunumu ile CIDP ve kranial sinir 
tutulumu olan olgular literatür bilgileri ile tartışıldı.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
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NADİR BİR OLGU: ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI VE POLİNÖROPATİ 
BİRLİKTELİĞİ

SİBEL MUMCU TİMER , ZERRİN YILDIRIM HAŞİMOĞLU , FATMA BUDAK ACAR , EMİNE 
ÇELİKKAŞ , TURGUT ADATEPE , NİLÜFER KALE İÇEN   
 
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

GİRİŞ Erişkin Still Hastalığı atralji, artrit, yüksek ateş, döküntü, boğaz ağrısı, 
hepatosplenomegali, lenfadenopati bulgularıyla karakterize multisistemik inflamatuar 
bir hastalıktır. Still hastalığında nörolojik bulgular nadir de olsa görülebilmektedir. Biz 
periferik nöropati bulguları gösteren Still hastalığı olgusunu nadir görülmesi nedeni 
ile sunmayı uygun bulduk. OLGU 66 yaşında erkek hasta, polikliniğimize 3 aydır olan 
her iki ayakta ve ellerde olan uyuşukluk, yanma ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Nörolojik 
muayenesinde kısa eldiven çorap tarzı hipoestezisi mevcut idi. Öyküsünden hastanın 
3 yıl önce ateş, artralj lenfadenopati, boğaz ağrısı şikayetlerinin başladığı, yapılan 
tetkikler sonrası Erişkin Still Hastalığı tanısı aldığı öğrenildi. Başvurusundan yaklaşık 6 
ay önce prednol kesilmişti. Herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Yapılan EMG’sinde; alt ve 
üst ekstremitede sadece duyusal liflerin etkilendiği aksonal tipte polinöropati saptandı. 
İğne EMG’si normal idi. Yapılan kan tetkiklerinde, açlık glukoz, OGTT, HBA1C, hemogram, 
ferritin, sedimantasyon, ferritin, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal 
sınırlarda idi. Vaskülit markerları, enfeksiyöz markerları, anti HIV negatif idi, protein 
elektroforezi ve immun elektroforezi normaldi. Hastaya yakınmaları için pregabalin 
başlandı. SONUÇ Still hastalığının patognomonik laboratuvar veya histopatolojik 
bulgusu yoktur; tanı klinik bulgularla konulmaktadır. Sinir sistemi tutulumu yaklaşık 
%7-12 hastada görülmekte olup, sıklıkla mental durum değişiklikleri, deliryum, 
ensefalopati, az sayıda vakada meningoensefalit, kranial sinir parezisi bulguları 
bildirilmiştir. Nörolojik bulguların hastalığın akut veya alevlenme dönemlerinde, çoğu 
zaman da organ disfonksiyonuna sekonder olabileceği düşülmüştür. Literatürde Erişkin 
Still hastalığında nöropati gösteren birkaç olgu bildirilmiş olup, nöropati mekanizmaları 
bilinmemektedir. Olgumuz Still hastalarında polinöropatinin akılda bulundurulması 
gerektiğini ve hastalığın sessiz dönemlerinde de nörolojik bulgular görülebileceğini 
vurgulamaktadır.

Oturum Başkanı: Ayşegül Gündüz
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HEREDİTER BASINCA DUYARLI NÖROPATİ VE POST-POLİO 
SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

ELİF DEMİR , BEYZA ARSLAN , İBRAHİM ACIR , METİN MERCAN , VİLDAN AYŞE YAYLA   
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA 
HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

Giriş: Poliomiyelit, spinal korddaki önboynuz hücrelerinin hasarlanması nedeniyle 
gelişen, flask paralizi sonrası kısmi/tam fonksiyonel düzelmenin görüldüğü alt motor 
nöron hastalığıdır. Sıklıkla stabil olmakla birlikte yaşamın ilerleyen dönemlerinde eşlik 
eden tuzak nöropatiler ve kas gücünde kötüleşme, yorgunluk, ağrıyla karakterize post-
polio sendromu günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlanmasına neden olabilir. Poliomyelit 
hastalarının klinik izleminde multidispliner yaklaşım gerekmektedir. Burada, median 
ve ulnar nöropatinin eşlik eden ve periferal myelin protein 22 (PMP22) delesyonu 
saptanan bir post-polio sendromu olgusunu sunmak istedik. Olgu: Bir yaşında geçirilmiş 
paralitik poliomyelit öyküsü olan 33 yaşındaki erkek hasta, bir yıl önce başlayan fiziksel 
kapasitede azalma, yorgunlukta artış, kas krampları ve kas ağrısı yakınmalarıyla 
başvurdu. Sağ bacakta kısalık ve ayakta kemik deformitesi gözlenen hastanın nörolojik 
muayenesinde sağ alt ekstremitede atrofi, flask paralizi ve refleks kaybı varken duyu 
korunmuştu. Elektrofizyolojik incelemede, her iki L4-S1 segmentine ait motor nöron 
gövdelerinin kronik nörojenik tutulumuyla birlikte sağda orta derecede karpal tünel 
sendromu ve dirsek hizasında ulnar nöropati saptandı. Lomber MR görüntülemede 
dejeneratif değişiklikler mevcuttu. Çoklu tuzak nöropatisi olması sebebiyle istenen 
genetik incelemede, PMP22 genini içeren kromozom 17p11.2 bölgesinde 1.5 megabazlık 
delesyon saptandı. Tartışma: Erişkinlikte poliomyelit hastalarının, hastaneye başvuru 
nedenlerinin önemli bir kısmını postpolio sendromu oluşturur. Bu konuda fikir birliği 
olmamakla birlikte bu sendromun tanısında, yeni gelişen kas güçsüzlüğü veya azalmış 
motor kapasite temel alınır. Eşlik eden tuzak nöropatilerinin ve radikülopatilerin de 
görülebilmesi postpolio sendromunun tanısında ve tedavisinde belirsizliğe sebep 
olabilmektedir. Bu olguyla, daha önce bildirilmemiş olan herediter basınca duyarlı 
nöropati (HNPP) ve postpolio sendromu birlikteliğini sunmayı ve postpolio sendromuna 
nadir nöromusküler hastalıkların da eşlik edebileceğini vurgulamayı istedik.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran
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SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI POLİNÖROPATİ OLGUSU

ZERRİN YILDIRIM , SİBEL MUMCU TİMER , FATMA BUDAK ACAR , FAZİLET KARADEMİR 
, SEBATİYE ERDOĞAN , TURGUT ADATEPE , NİLÜFER KALE   
 
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

GİRİŞ: Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) morbid obezite tedavisinde kullanılan 
bariatrik cerrahi yöntemlerden biridir ve son yıllarda ülkemizde sıklıkla tercih 
edilmektedir. ‘Tüp mide’ olarak adlandırılan ameliyatta mide antrumdan başlanıp 
büyük kurvatur boyunca rezeke edilerek bir tüp şekline getirilmektedir. Böylece 
mide hacmi azaltılarak alınan gıda miktarı düşürülür. Fakat son yıllarda artan şekilde 
bildirilen vakalar ile bu cerrahi sonrasında vitamin ve mineral emiliminin de azaldığı 
anlaşılmıştır. Mikrobesin yetersizliğine bağlı olarak Wernicke-Korsakoff ensefalopatisi, 
optik nöropati, miyelopati, poliradikülopati ve polinöropati gibi nörolojik 
komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu yazıda LSG sonrası periferik nöropati gelişen 
bir olgu sunulmaktadır. OLGU: Post operatif 2. ayında gelişen bacaklarda güçsüzlük ve 
çift görme şikayetleri ile başvuran 19 yaşındaki kadın hastanın nörolojik muayenesinde 
bilateral bakış yönüne vuran horizontal nistagmus, alt extremitelerde distallerde belirgin 
paraparezi ve hipoaktif derin tendon reflexleri, vibrasyon ve pozisyon duyusunda azalma 
mevcuttu. Steppaj yürüyüşü yapıyordu. Rutin kan tetkiklerinde serum demir, ferritin, 
folat ve 25-OH-vitamin D düzeyleri düşüktü. Görüntülemelerinde patoloji izlenmedi. 
Elektromiyografide duysal ve motor liflerin etkilendiği altta ve distallerde belirgin 
aksonal tipte bir polinöropati saptandı. Beyin omurilik sıvısı incelemesi normaldi. 
Hastaya 100 mg thiamin içeren vitamin B vitamini kompleksi, demir, vitamin D ve folik 
asit replasmanı başlandı. Tedavinin 5. gününde hastanın şikayetleri geriledi, derin 
duyu bozukluğu ve nistagmusunda düzelme izlendi. SONUÇ: LSG sonrası mikrobesin ve 
minerallerin yetersizliğine bağlı ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu nedenle bu 
mikrobesin ve mineral düzeylerinin cerrahi sonrası takip edilmesi ve replase edilmesi 
önem taşımaktadır.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran
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POLİNÖROPATİLİ BİR İCM OLGUSUNDA TANISAL YAKLAŞIM

BARIŞ IŞAK 1, NURHAK DEMİR 1, MİRAÇ AYŞEN ÜNSAL 2  
 
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ, PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ 
KLİNİĞİ 
2 SBÜ SULTAN ABDULHAMİD HAN EAH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 

Özet:

Giriş: İnklüzyon cismi miyoziti (İCM) ileri yaş grubunda gözlenen enflamatuvar 
miyopatilerden biridir. Diğer enflamatuvar miyopatilerden alt ekstremite proksimal 
ve ön kol fleksör kaslarının asimetrik tutuluşu ve tedaviye dirençli oluşuyla ayrılır. 
İğne EMG’de akut denervasyon bulgularına ek olarak miyojen nitelikte MÜP’lerin 
varlığı tanıda yönlendiricidir. Ancak, ileri yaş hastalar için polinöropatiye neden 
olabilecek ek hastalıkların varlığı nedeniyle gerek iğne EMG’de gerek kantitatif EMG 
değerlendirmesinde miyojen özellikte MÜP’lerin yanı sıra büyük boylu “nörojenik” 
nitelikte MÜP’lerin saptanması İCM’de tanısal güçlüklerden birini oluşturur. Materyal: 
75 yaşında erkek hasta oturduğu yerden kalkmada güçlük, ellerinde kuvvetsizlik, yutma 
güçlüğü yakınmaları ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde dizartri, alt ekstremite 
proksimal ve üst ekstremite distal kaslarında hafif asimetrik özellikte kuvvetsizlik ve atrofi 
saptanmış olup; özgeçmişinde koroner kalp hastalığı, aritmi ve hipertansiyon mevcuttu. 
Metod: Laboratuvar incelemelerinde kas enzimlerinde ılımlı yükseklik saptandı. Sinir 
ileti incelemelerinde aksonal nitelikli sensorimotor polinöropati bulguları saptanan 
hastanın iğne EMG incelemesinde üst ve alt ekstremitelerde asimetrik dağılımda 
anormal spontan aktivite ve nörojenik karakterde büyük amplitüdlü MÜP’ler izlendi. 
Ancak, hafif kasıda erken katılım paterninin görülmesinden ötürü yapılan kantitatif 
EMG değerlendirmesinde MÜP amplitüdleri yüksek olmasına rağmen MÜP sürelerinde 
belirgin artış izlenmemesi nedeniyle ileri tetkik yapma gereksinimi doğdu. Sonuç: 
Yapılan kas biyopsisinde histopatolojik olarak İCM varlığı gösterildi. Polinöropati varlığı 
B 12 eksikliğine bağlandı. Tartışma: Polinöropati ve miyopatik tutulum sık olmamakla 
birlikte kimi durumlarda bir arada görülebilmektedir. Diğer yandan İCM hastalarında 
alışılmış miyojenik MÜP’lerden daha büyük amplitüdlü MÜP’lerin kayıtlanabildiğini 
de gösteren yayınlar bulunmaktadır. Olgu klinik ve laboratuvar verileri ışığında 
tartışılacaktır.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran
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DERMATOMYOZİT İLE PREZENTE OLAN OLGU SUNUMU

MEHLİKA PANPALLI ATEŞ 1, ÖZGÜR ZELİHA KARAAHMET 2, SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU 1, 
FATMA AYTÜL ÇAKÇI 2, DİLARA MERMİ DİBEK 1  
 
1 DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT E.A.H. NÖROLOJİ KLİNİĞİ 
2 DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT E.A.H. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ

Özet:

Giriş: Dermatomiyozit, proksimal kas güçsüzlüğü, kas inflamasyonu ve tipik deri bulguları 
ile karakterize otoimmün bir miyopatidir. Yaklaşık 1/100000 insidansa sahip seyrek bir 
hastalıktır. Yetişkin başlangıçlı olguların yaklaşık % 15-30’u altta yatan bir malignite 
nedeniyle ortaya çıkar ve dermatomiyozit tanı konulmamış kanserin ilk semptomu 
olabilir. Dermatomiyozit için spesifik paraneoplastik antikor tanımlanmamıştır. 
Dermatomiyozit ile ilişkili çeşitli kanser türleri gösterilmiştir, en yaygın olanları over, 
akciğer, lenfoma, pankreas, mide ve kolorektal kanserlerdir. Olgu: Sunulan olguda, 
yaklaşık bir yıldır zaman zaman olan ateş yüksekliği, halsizlik, merdiven çıkarken 
zorlanma ve alt ekstremitelerinde güçsüzlük ile başvuran 53 yaşındaki kadın hastaya 
nörolojik muayene ve tetkikleri (ENMG, görüntüleme) yapılarak Dermatomiyozit tanısı 
konularak Meme Kanseri saptanan bir olguyu sunuyoruz. Tartışma: Dermatomiyozit, 
idiyopatik inflamatuvar miyopatiler arasında olup primer kütanöz inflamasyonun 
görüldüğü ve karakteristik deri bulguları ile seyreden tek hastalıktır. Yetişkin başlangıçlı 
olguların yaklaşık % 15-30’u altta yatan bir malignite nedeniyle ortaya çıkar ve 
dermatomiyozit tanı konulmamış kanserin ilk semptomu olabilir. Dermatomiyozitte 
bildirilen malignite sıklığı % 6 ila % 60 arasında değişmekte olup büyük popülasyon 
temelli kohort çalışmalarında % 20-25 sıklıkta bildirilmektedir. Dermatomiyozit ile 
ilişkili çeşitli kanser türleri gösterilmiştir, en yaygın olanları over, akciğer, lenfoma, 
pankreas, mide ve kolorektal kanserlerdir. Bu nedenle, dermatomiyozit tanısı alan 
hastalara özellikle ilk 5 yıl içinde, yılda bir kez kanser varlığı açısından tarama yapılması 
önerilmektedir.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran
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OLGU SUNUMU: KOLŞİSİNE BAĞLI MİYOTONİ

BURCU POLAT , FİKRET AYSAL , NESRİN HELVACI YILMAZ , ÖZGE ARICI DÜZ , ELMİR 
XANMEMMEDOV   
 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

AMAÇ: Miyotonik boşalımlar günlük pratikte miyotonik distofi ve miyotonia konjenitalı 
hastalarda görülür. Ancak metabolik, toksik, endokrin, inflamatuar miyopatilerde 
de rastlanabilir. Kolşisin kullanımına bağlı miyotoni düşündüğümüz bir hastayı nadir 
görüldüğü için sunmayı amaçladık. YÖNTEM: Altmışdört yaşında kadın, özgeçmişinde 
bilinen hipertansiyon, diyabetes mellitus, ankilozan spondilit, ailevi akdeniz ateşi (FMF), 
bilateral diz protezi operasyonu mevcuttu ve FMF için 6 senedir kolşisin 1.5 mg/gün 
alıyordu. Obez ve hafif alopesisi olan hastanın çocukluğundan beri çabuk yorulduğu, 
son 8 yıldır da bastonla yürüyebildiği (ankilozan spondilite bağlanmış) öğrenildi. Son 
3-4 aydır yürümesi giderek bozulmuş, bir aydır yutma ve konuşma güçlüğü eklenmişti. 
Başağrısı, ateş, burun akıntısı, yaygın ağrı, yürüyememe, genel durum bozukluğu 
nedeni ile yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yoğun ağrıları nedeniyle morfin kullanıldı. 
Yatakta dönemeyecek kadar güçsüzdü. Aksiyon ve perküsyon miyotonisi yoktu. 
Kreatinin kinaz (CK) normaldi. Ilımlı renal yetmezlik bulguları vardı. İleti çalışmalarında, 
motor ve duyusal lifleri tutan mikst tipte ılımlı polinöropati saptandı. İğne EMG’sinde, 
motor ünite morfolojisinin incelemeyi güçleştirecek kadar yoğun miyotonik boşalımlar 
ve ılımlı miyojen motor ünite potansiyelleri görüldü. Miyotonik distrofi düşünüldü 
ancak, kolşisin toksisitesi de akla geldi, ilaç kesildi. Hafifçe düzelme görüldü. Bir 
hafta sonra miyotonik boşalımların yoğunluğunda azalma, bir ay sonra ise tamamen 
kaybolduğu görüldü. Muayenesinde boyun fleksiyonu, üst ekstremiteler -4/5, alt 
ekstremite proksimalleri 2/5, distalleri -4/5 düzeyinde idi. Total arefleksi, eldiven-
çorap tarzında duyu kusuru vardı. Vibrasyon ekstremite parmak ucunda altta 0, üstte 
4 sn idi. Miyotonik distrofi yönünden genetik analiz negatifti, rektal biyopside kolşisin 
toksisitesi için karakteristik “ring” mitoz bulgusu saptandı. SONUÇ/YORUM: Kolşisin 
kullananlarda zaaf ortaya çıkarsa miyonöropati düşünülmeli, miyotonik boşalımların 
da eşlik edebileceği akla gelmelidir.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran
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C9ORF72 GEN MUTASYONU İLE İLİŞKİLİ BİR İZOLE ALS OLGUSU

ARSİDA BAJRAMİ , VİLDAN YAYLA , METİN MERCAN , BEYZA ARSLAN , ELİF DEMİR   
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, BAKİRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ 

Özet:

Giriş ALS en sık görülen motor nöron hastalığı ve 3. sık görülen nörodejeneratif 
hastalıktır. Vakaların sadece %10’u ailesel iken geri kalanı sporadiktir. Ailesel olgulardaki 
genetik tetikleyiciler özellikle SOD1 (süperoksit dismutaz 1), FUS, UBQLN2, PFN1 ve 
son zamanlarda C9orf72 (chromosome 9 open reading frame 72) mutasyonları gibi iyi 
tanımlanmıştır. C9orf72’deki intronik heksanükleotit tekrar genişlemeleri ALS, dvFTD 
ve ALS/dvFTD ile ilişkili bulunmuştur. Özellikle ALS aile öyküsü olmayanlardaki C9orf72 
mutasyonunun yüksek prevelansı sporadik ve ailesel formların ayırımında yardımcı 
olabilir. Olgu Konuşma bozukluğu, yutma güçlüğüyle ve sağ elinde güçsüzlük şikayetleri 
1,5 yıldır devam eden 46 yaşında erkek hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik 
yoktu. Nörolojik muayenesinde bilişsel fonksyonları yeterliydi. Konuşması nazone, dil 
hareketleri sınırlı olup gücü 4/5 idi. Velum faringeum refleksleri alınabiliyordu. İzole kas 
gücü muayenesinde sağ el distal kasları 3/5, diğer kas gücü global olarak 4/5 idi. Derin 
tendon refleksleri canlıydı. Ekstremitelerde yaygın fasikülasyonları mevcuttu. Rutin 
laboratuar tetkikleri normaldi. Tüm serolojik testleri, enfeksiyöz markerları normaldi. 
Kraniyal ve spinal MR incelemelerinde özellik yoktu. Paraneoplastik sürece yönelik 
incelemelerinde özellik saptanmadı. Iğne EMG’sinde yaygın ön boynuz tutulumu 
izlendi. Genetik incelemesinde C9ORF72 mutasyonu pozitif bulundu. Tartışma Son 
yıllarda nörodejenerasyon alanındaki önemli buluşlardan birisi, FTD, ALS ve iki hastalığın 
birlikteliğinin nedeni olarak düşünülen C9orf72 (chromosome 9 open reading frame 
72) mutasyonudur. C9OR72 mu7tasyonu, GGGGGCC nükleotidlerinin oluşturduğu 
bir hekzanükletidlerinin oluşturduğu bir hekzanükleotid tekrar ekspansiyonudur. 
Ailesel ALS vakalarının %60’ından ve sporadik vakaların %10’undan sorumlu olduğu 
düşünülmektedir. Klinik olarak bu hastalar daha erken başlama yaşı, kognitif ve 
davranışsal bozuklukları, özel görüntüleme bozuklukları, güçlü aile hikayesi ve hızlı 
progresif seyir ile karakterizedir. Bu özellikleri taşımayan ve mutasyonu pozitif saptanan 
hasta sayısı daha az olmakla birlikte bu tip hastalar incelenerek gen penetransı açısından 
bilgi edinmek mümkün olabilir.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran
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BESİN KAYNAKLI BOTULİZM OLGUSU

ZERRİN YILDIRIM , EMİNE ÇELİKKAŞ , GÜNEŞ ALTIOKKA UZUN , ASLI ATEŞ ŞENTÜRK , 
SAMİ ÖMERHOCA , TURGUT ADATEPE , NİLÜFER KALE  
 
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

GİRİŞ: Botulizm Clostridium Botulinum tarafından üretilen nörotoksinin neden olduğu, 
nadir görülen fakat hayatı tehdit edebilen nöroparalitik bir sendromdur. Besin kaynaklı 
botulizm, infant botulizmi, yara botulizmi, daha nadir olarak eriştin enterik botulizmi, 
inhalasyon botulizmi ve iatrojenik botulizm gibi türleri bulunmaktadır. Bulantı-kusma, 
halsizlik, kranial sinir tutulumu ve otonom sinir sistemi tutulumu bulguları ile giden 
flask paralizi tablosu görülmektedir. Yaygın olan temel form gıda kökenli botulismus 
tablosudur. Bu yazıda ev yapımı konserve tüketimi nedeniyle ortaya çıkan bir botulizm 
tablosu anlatılmıştır. OLGU: Konuşma bozukluğu ve göz kapaklarında düşme şikayetiyle 
hastanemize başvurmuş olan 60 yaşında kadın hastanın nörolojik muayenesinde bilateral 
semipitoz, disartrik konuşması mevcuttu ve derin tendon reflexleri alınamıyordu. 4 gün 
önce 2 yakınının ve kendisiyle aynı gün 2 yakınının daha benzer şikayetler ile başka 
hastanelere yatırıldığı öğrenildi. Öyküsü sorgulandığında hasta olan tüm bireylerin 
4 gün önce ev yapımı konserve tükettikleri öğrenildi. Rutin kan tetkiklerinde özellik 
saptanmayan hastanın elektromiyografik incelemesinde jitter artışı saptandı. Öykü, 
klinik ve emg bulgularına göre botulizm Hastaya botulism antitoksin verildi ve klinik 
takibinde kısmi bir düzelme gözlendi. SONUÇ: Botulizm nadir görülen fakat akla 
geldiğinde takip ve tedavisine hızla başlanması gereken bir sendromdur. Klinik şüphe 
varlığında öykü detaylı olarak sorgulanmalı, hastanın solunum sıkıntısı ya da ilerleyen 
güçsüzlüğü var ise antitoksin tedavisi verilmelidir.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran



-92-

33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi

P-26

11 YILLIK MİYASTENİ GRAVİS OLGUSUNDA YENİ GELİŞEN 
PARANEOPLASTİK NÖROMİYOTONİ

AYÇA AHSEN KAYA SARAYLI , SEVİM ERDEM ÖZDAMAR , ÇAĞRI MESUT TEMUÇİN   
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD

Özet:

GİRİŞ: Periferik sinir hipereksitabilitesiyle karakterize kazanılmış nöromiyotoni, “Isaac 
sendromu”, klinik olarak fasikülasyon, kramp ve kaslarda sertlik ve serumda yüksek 
oranda voltaj bağımlı potasyum kanal antikorları (VGKC) ile ilişkilidir. Otoimmün veya 
paraneoplastik süreçlere eşlik etmesi ve immün tedavilere yanıt vermesi nedeniyle 
nöroloji pratiğinde önemli bir yeri vardır. OLGU: 55 yaşında erkek hasta, 11 yıl önce 
oküler semptomlarla başlayan anti-AChR antikor pozitif miyasteni gravis (MG) tanısıyla 
piridostigmin ve değişik dozlarda glukokortikosteroid tedavileri altında stabil izlenirken, 
2 ay önce başlayan alt ekstremitelerde belirgin kasılmalar, seyirmeler ve ayaklarında 
yanma nedeniyle başvurdu. Hastanın özgeçmişinde MG tanısı aldığı dönemde “malign 
timoma” saptandığı, 10 yıl önce timektomi yapıldığı, 1 yıl sonra nüks nedeniyle kemo/
radyoterapi aldığı ve sonrasında kür sağlanarak izleme alındığı öğrenildi. Yakınmaları 
piridostigmin dozunu azalttığı (1x1) dönemde ortaya çıkan hastada gözle görülebilir 
istemsiz kas hareketleri mevcuttu. CK değeri yüksek olan (1262 U/L ) hastanın 
ENMG incelemesinde duyu liflerinde hafif şiddette aksonal polinöropatik tutuluş ile 
yaygın miyokimik boşalımlar izlendi. Nöromiyotoni düşünülen hastanın serumunda 
VGKC antikoru, toraks bilgisayarlı tomografisinde ise plevral kalınlaşma-kitleler 
(timomanın ekilim metastazları) saptandı. Hastaya timoma nüksü için kemoterapi, 
immünmodülasyon için prednizolon ve semptomatik tedavi için karbamazepin 
başlandı, hastanın fayda gördüğü izlendi. SONUÇ: Oldukça nadir bir durum olan 
kazanılmış nöromiyotoni MG birlikteliği literatürdeki olgularda timomanın varlığı ile 
ilişkilendirilmiştir. MG tanısı ile izlenen olgumuzda da timoma nüksü saptanmıştır. ENMG 
incelemesi ve öykü, nöromiyotoninin, MG’li hastalarda benzer yakınmalara yol açabilen 
“rippling kas hastalığı” veya aşırı antikolinesteraz etkisinden ayırt edilmesinde yardımcı 
olmuştur. Olgumuz, MG hastalarında nöromiyotonin saptanmasının, paraneoplastik 
etiyoloji, timoma nüksü ve tedavi planlanması açısından önemini göstermektedir.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran
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OKÜLOMOTOR YAKINMALARI OLAN HASTALARIN PERİOKÜLER 
KASLARININ TEK-LİF EMG VE VİDEOOKÜLOGRAFİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

TUBA CERRAHOĞLU ŞİRİN , ZERRİN KARAASLAN , N.BURCU ARKALI , FATMA 
CANDAN , PINAR BEKDİK ŞİRİNOCAK , TUBA AKINCI , EMEL OĞUZ AKARSU, LALE 
MEHDİKHANOVA , MEHMET BARIŞ BASLO , ALİ EMRE ÖGE , ELİF KOCASOY ORHAN   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Giriş ve Amaç:Tek-lif Elektromiyografi (TLEMG), nöromüsküler kavşak (NMK) işlev 
kusurunu değerlendiren önemli bir inceleme yöntemidir. Miyastenia gravis tanısında 
oldukça duyarlı olmakla birlikte spesifik değildir. Nöromüsküler hastalıklarda ekstraoküler 
kas tutulumunu ortaya koyabilecek yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Videookülografi 
(VOG), göz hareketlerini objektif bir şekilde değerlendirebilmek için gözlük şeklinde 
takılabilen bir kamera ile göz hareketlerini kayıt eden noninvaziv, kolay uygulanabilir 
bir yöntemdir. Bu bilgiler ışığında NMK işlevleri değerlendirilen hastaları VOG ile test 
etmeyi amaçladık. Yöntem:Herhangi bir nöromüsküler hastalık öyküsü olmayan 50 
sağlıklı gönüllü ile VOG değerlerinin güven aralığı belirlendikten sonra elektrofizyoloji 
laboratuvarımızda okülomotor yakınmaları nedeniyle TLEMG ile incelenen hastalardan 
çalışmaya katılmayı kabul edenlerde VOG ile sakkadik ve yumuşak takip göz hareketleri 
değerlendirildi. Bulgular:Laboratuvarımıza yönlendirilen hastalardan 21’i çalışmaya 
alındı, 3 hastanın incelemesi tamamlanamadı. Değerlendirilen 18 hastanın (K/E: 9/9), 
7’sinde TLEMG’de perioküler kaslarda NMK işlev kusuru saptandı (Grup I), 11’inde 
TLEMG normaldi (Grup II). Grup I ve II arasında sakkat hız ortalamaları ile yumuşak 
takip kazanç ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmedi. Grup I’in yukarı ve aşağı 
yumuşak takip kazancı, sağlıklı kontrollerin güven aralığı değerlerinin altındaydı. Grup 
II’nin ise sadece yukarı yumuşak takip kazancının, sağlıklı kontrollerin güven aralığı 
değerlerinin altında kaldığı görüldü. Horizotal sakkadlar, vertikal sakkadlar, yumuşak 
takip hareketleri (vertikal,horizontal) olmak üzere 8 farklı göz hareketi değerlerinin 
kontrol grubu ile karşılaştırılmasında Grup I’deki 3 hastada göz hareketlerinin en az 
altısında bozukluk saptanırken (%42), Grup II’de yalnız 2 hastada benzer şekilde göz 
hareketlerinde bozukluk saptandı (%18). Sonuç:Nörolojik muayene ile saptanabilecek 
düzeyde göz hareket kusuru olmayan ve nöromüsküler kavşak işlev bozukluğu olan 
hastalarda vertikal yumuşak takip kazancında yavaşlama olması subklinik tutulumun 
göstergesi olabilir. Verilerimiz bir pilot çalışmanın sonuçları olup, örneklem grubunun 
arttırılması hedeflenmektedir.

Oturum Başkanı: Fikret Bademkıran
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FARKLI SOMATİK DUYUSAL UYARILAR SONRASI ELDE EDİLEN 
GÖZ KIRPMA REFLEKSİ ‘PREPULSE’ İNHİBİSYONU

MERAL E. KIZILTAN , AYŞEGÜL GÜNDÜZ   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

Amaç: Trigeminal uyarı öncesi uygun zaman aralığında şartlayıcı uyarı uygulandığında, 
kısa uyarım aralıklarında göz kırpma refleksinin (GKR) R1 yanıt amplitüdünün arttığı, 
uzun uyarım aralıklarında ise R2 alanının azaldığı gözlenir ve bu duruma ‘prepulse’ 
fasilitasyon ve ‘prepulse’ inhibisyon (PPI) adı verilir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların 
çoğunda, şartlayıcı uyarı, parmak üzerine uygulanan somatik elektriksel uyarı ile 
oluşturulmuştur. Bu çalışmada, ikinci parmak elektriksel uyarımı ve bilekte median 
mikst sinir uyarımı sonrası ortaya çıkan GKR-PPI’nın karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Hastalar ve yöntem: Çalışmaya, 18 sağlıklı birey (38,8±10,9 yıl, 12 kadın) dahil edildi ve 
tüm bireylerde supraorbital trigeminal sinir ve şartlayıcı uyarı-supraorbital trigeminal 
sinir uyarımları sonrası GKR kaydedildi. şartlayıcı uyarı olarak supraorbital uyarımdan 
50, 100 ve 300 ms önce i. 2. parmak elektriksel uyarımı, ya da ii. el bileğinde median sinir 
elektriksel uyarımı kullanıldı. Testler, tüm bireylerde randomize edildi ve her uyarım 
sonrası elde edilen R1 ve R2 latans, amplitüd ve alanı ölçüldü. Her uyarım aralığı için 
şartlandırıcı uyarı-supraorbital trigeminal sinir ve supraorbital trigeminal sinir R1 ve R2 
latans, amplitüd ve alan değerleri karşılaştırıldı. Sonuçlar: Hem R1 hem R2 alanı, her iki 
şartlayıcı uyarıdan sonra tüm uyarım aralıklarında azaldı. Ancak ikinci parmak uyarımı 
sonrası R1 ve R2 latans ve amplitüd değerlerinde istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi. 
Buna karşın, mikst sinir uyarımı sonrası uzun süreli uyarım aralıklarında R1 latansının 
uzadığı, kısa amplitüdünün arttığı dikkati çekti. Yorumlar: Sonuçlarımız, her iki uyarım 
yöntemiyle de R2 alan değerinde inhibisyon elde edilebileceğini göstermektedir. 
İlginç olarak, dijital somatik uyarı sonrası fasilitasyon gözlenmemiş, mikst sinir uyarımı 
sonrası kısa uyarım aralıklarında fasilitasyon ve uzun uyarım aralıklarında inhibisyon 
saptanmıştır.

Oturum Başkanı: Elif Kocasoy Orhan
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TRİGEMİNAL NEVRALJİ HASTASINDA OKÜLO-ZİGOMATİK 
SİNKİNEZİ

LALE MEHDİKHANOVA 1, PULAT AKIN SABANCI 2, ÇETİN GENÇ 2, ORHAN BARLAS 2, 
MEHMET BARIŞ BASLO 1, ALİ EMRE ÖGE 1  
 
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ABD, KLİNİK 
NÖROFİZYOLOJİ BİLİM DALI 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ABD

Özet:

Giriş: Fasyal sinkinezi bir grup yüz kaslarının istemli kasılması sırasında diğer yüz kaslarının 
kasıya istemsiz katılmasıdır. Mekanizma, fasyal sinirin aberran rejenerasyonu olarak 
açıklanır. Okulo-zigomatik sinkinezi ise orbicularis oculi (OOc) ile zigomaticus minor 
(ZM) kaslarının ortak kontraksiyonudur. Etyolojisi konjenital veya travmatik olabilir. 
Bu bildiride trigeminal nevralji tedavisine yönelik olarak perkütan balon kompresyonu 
yapılmış hastada tespit edilen okulo-zigomatik sinkinezinin elektrofizyolojik bulguları 
sunulmuştur. Olgu: On yıldır bilinen ve tedaviye dirençli trigeminal nevralji hastası 
laboratuvarda incelendi. Nörolojik muayenesinde solda trigeminal sinirin oftalmik 
ve maksiler alanlarında hipoestezi ile istemli göz kırpma sırasında sol bukkal bölgede 
sinkinezi saptandı. Fasyal paralizi geçirmemiş hastanın yakınmaları perkütan balon 
kompresyonu sonrası gelişmişti. Elektrofizyolojik incelemesinde, iki yanlı m. nazalis 
kayıtlı fasyal motor iletileri simetrik ve normal bulundu. Göz kırpma refleksinde, sol 
supraorbital sinirin supramaksimal uyarımına cevaben hiçbir yanıt kaydedilemedi. Sağ 
supraorbital sinirin supramaksimal uyarımına cevaben ise sağ OOc kasından değişken 
latanslı R1 yanıtı, iki yanlı OOc kaslarından ise normal R2 yanıtları kaydedildi. İğne EMG 
incelemesinde ise sol OOc ile ZM arasında ko-kontraksiyon gözlendi. Yorum: Okulo-
zigomatik sinkinezi, OOc kasını innerve eden fasyal sinirin temporal ve zigomatik dalı 
ile ZM kasını innerve eden faysal sinirin bukkal dalı arasında aberran rejenerasyon 
sonucu oluştuğu iddia edilir. Ancak, fasyal sinkinezilerin hepsi için nükleer eksitabilite 
artışı alternatif bir hipotez olarak varlığını sürdürmektedir. Şimdiye dek bildirilen 3 
vakadan ikisi idiopatik nedenli olup, bir olguda bukkal bölgeye otolog yağ grefti sonrası 
okulo-zigomatik sinkinezisi gelişmiştir. Burada sunulan hastada izlenen sinkinezi, 
trigeminal nevralji tedavisine yönelik invazif girişimlerin lokal bir komplikasyonu olarak 
yorumlanmıştır.

Oturum Başkanı: Elif Kocasoy Orhan
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BİR NİEMANN PİCK TİP C OLGUSUNDA MİYOKLONUS VE 
DİSTONİSİNİN ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

FATMA ÖZER , GÜNEŞ KIZILTAN , MERAL KIZILTAN , AYŞEGÜL GÜNDÜZ  

Özet:

Niemann Pick Tip C hastalığı nadir görülen, otozomal resesif kalıtımlı, nörolojik, visseral 
ve psikiyatrik tutulum ile seyreden progresif seyirli lipid depo hastalığıdır. Visseral 
semptomlar çocukluk çağında sık görülürken erişkin dönemde nörolojik semptomlar 
sık görülür. Amaç: Burada 36 yaşında vertikal sakkadik göz hareketlerinde kısıtlılık ile 
birlikte distoni ve miyoklonus ile prezente olan Niemann Pick Tip C tanısı alan hastada 
distoni ve miyoklonusun elektrofizyolojik incelemesi sunulacak ve tanıdaki katkısı 
tartışılacaktır. Olgu ve yöntem: Ellerde sıçrama ve bükülme şeklinde istemsiz hareketler, 
göz hareket kısıtlılığı ve unutkanlık ile başvuran ve NPC tanısı alan 36 yaşındaki kadın 
hastada üst ekstremitelerde yüzeyel elektrotlar ile polimiyografik analiz, uzun latanslı 
refleks kayıtlamaları, uyandırılmış potansiyel incelemeleri yapıldı. Sonuçlar: İstirahatte 
istem dışı hareket görülmez iken bir postür sürdürme, nesne tutma sırasında ortaya 
çıkan germe ile şiddetlenen negatif ve daha az pozitif miyoklonus ile uyumlu aktivite 
keydedildi. İnce hareketler sırasında taşma fenomeni dikkati çekti. Göz kırpma refleks 
latansı normal, sesli ve somatosensoriyel irkilme yanıtları ileri derecede hipoaktif 
bulundu. Tartışma: NPC’de ataksi, distoni, parkinsonizm, kore ve miyoklonus izole 
veya kombinasyonlar şeklinde görülebilir. Distoni el ve yüzde fokal distoni şeklinde 
görülürken elektrofizyolojik tetkiklerin yararı kısıtlıdır. Miyokloni veya miyoklonik 
tremor genellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde görülse de erken prezentasyon 
bulgusu olabilir ve kortikal olduğu ileri sürülmektedir. Olgumuzdaki kısa süreli, yüksek 
amplitüdlü miyoklonus kortikal orijini düşündürmekle birlikte kortikal miyoklonusdaki 
diğer bulguların eşlik etmediği saptanmıştır. Birden fazla hareket bozukluğunun birlikte 
görülmesi Niemann Pick Tip C hastalığı için klinik şüpheyi arttırmaktadır ve bu aşamada 
şüphelenilen hastalarda hareket bozukluklarının tetkiki açısından elektrofizyolojik 
tetkikten faydalanılabilir.

Oturum Başkanı: Elif Kocasoy Orhan
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PARKİNSON PLUS SENDROMLU 2 OLGUDA SFİNKTER EMG 
BULGULARI

SİBEL CANBAZ KABAY 1, ŞAHİN KABAY 2, GÖNÜL AKDAĞ 3, MUSTAFA ÇETİNER 1  
 
1 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD 
2 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ AD 
3 DPÜ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

Multi Sistem Atrofi (MSA) otonomik yetmezlik, ekstrapiramidal-serebellar bulgular 
ile karakterize, erişkin başlangıçlı, progresif seyirli, sporadik bir hastalıktır. Progresif 
Supranukleer Palsi (PSP) orta yaşlarda görülen, akinetik-rijid bir parkinsonizmle birlikte 
supranükleer tipte bakış felci ve subkortikal tipte bir demans kliniği gösteren, progresif 
nöron dejenerasyonu ile seyreden bir hastalıktır. Parkinson plus sendromlarında sfinkter 
EMG bulguları idiopatik Parkinson hastalığından farklılık gösterebilir. Burada 2 olgu eşliğinde 
Parkinson plus sendromlarında sfinkter EMG özellikleri gözden geçirilmiştir. Olgu 1: 43 
yaşında bayan hasta 15 yıldır REM davranış bozukluğu tanısı ile izlenmekteyken hareketlerde 
yavaşlama, ellerde titreme, yürüme bozukluğu, baş dönmesi şikayetleri ile polikliniğimize 
başvurdu. Nörolojik muayenesinde; bradimimik, konuşması hipofonikti. Bilateral istirahat 
tremoru ve rijiditesi mevcuttu. Yürüyüş antefleksiyon postüründe idi. Hastanın idrar 
inkontinansı şikayeti de olması nedeniyle yapılan sfinkter EMG’sinde spontan aktiviteler ile 
nörojen özellikte motor ünit potansiyelleri(MÜP) izlendi. Olgu 2: 59 yaşında erkek hasta 8 
aydır olan yürüme güçlüğü ve sık düşmeler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Nörolojik 
muayenesinde; bradimimi, bradikinezi mevcuttu, monoton ve yavaş konuşuyordu, bilateral 
yukarı bakış kısıtlı ve bilateral rijiditesi mevcuttu. Hastanın sfinkter EMG incelemesinde 
denervasyon saptanmadı, ancak nörojenik MUP’leri mevcuttu. Tartışma: Multi Sistem 
Atrofi (MSA)’de semptomlar çoğunlukla 6. dekatta başlar. Ancak nadir vakalarda 4. Dekatta 
başladığı bildirilmiştir. Otonomik disfonksiyonun hastalığın başlangıç özelliği olarak 
bildirilmekte ve vakaların %97’sinin hastalığın geç dönemlerinde bu şikayetten yakındığını 
bildirmektedir. En sık otonomik disfonksiyon semptomu erkeklerde impotans, kadınlarda 
üriner inkontinanstır. Progresif Supranukleer Palsi (PSP) orta yaşlarda görülen, akinetik-rijid 
bir parkinsonizmle birlikte supranükleer tipte bakış felci ve subkortikal tipte bir demans 
kliniği gösteren, progresif nöron dejenerasyonu ile seyreden bir hastalıktır. Beyin sapı, 
bazal ganglion ve serebellumu etkiler. Prognoz yavaş ve kötü seyirlidir. İdrar ve gayta 
inkontinansı, ortostatik hipotansiyon gibi otonom tutulum bulgularının beklenmemesi 
diğer parkinsonizm sendromlarından ayırmaya yardım eder. Sfinkter tutulumu açısından 
incelediğimiz 2 olguda sfinkter denervasyonunu destekleyen nörojenik özellikle iğne 
EMG bulguları dikkat çekicidir. Literatürde özellikle hastalığın ilk 5 yılında sfinkter EMG’in 
idiopatik parkinsondan ayırıcı tanısına katkısı vurgulanmaktadır. Sonuç: Otonomik bulguları 
olan hastalarda sfinkter EMG yardımcı tanı testleri arasında yol göstericidir.

Oturum Başkanı: Elif Kocasoy Orhan
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HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU HASTALARININ 
ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

YEŞİM KAYKI , NERMİN GÖRKEM ŞİRİN , VASFİYE İLBAY , MESRURE KÖSEOĞLU , AYSUN 
SOYSAL   
 
BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM 
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

Giriş: Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS), oldukça sık görülen uyku ile ilişkili bir 
hareket bozukluğudur. HBS patolofizyolojisindeki hipotezlerden biri, inen inhibitör 
yolakların medulla spinalis seviyesinde disfonksiyonu olarak belirtilmiştir. Transkranyal 
manyetik stimulasyon ve refleks çalışmalarında medulla spinalis kaynaklı eksitabilite 
artışını düşündüren elektrofizyolojik bulgulara ulaşılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 
sağlıklı kontroller ve HBS’li hastalarda üst ve alt ekstremitelerde duysal ve motor ileti 
incelemeleri, F dalgaları, ekstansör digitorum brevis (EDB) ve abdüktör pollisis brevis 
(APB) kayıtlı kütanöz sessiz periyod, ikili uyarımlar ile tibial H refleks katılım eğrisi ve 
vibrasyon ile H refleks inhibisyonu değerlendirildi. Sonuç: Sağlıklı kontrollerde EDB 
ve APB kayıtlı ortalama kütanöz sessiz periyot süresi sırasıyla 44 ve 49,4 ms’idi. Tibial 
H refleks uyarı eşiği 8,3 mA (1 ms) idi. Vibrasyon ile H refleks inhibisyonu izlendi. 
Yorum: İnhibitör ve eksitatör yolakların elektrofizyolojik olarak incelenmesi HBS 
patolofizyolojisinin aydınlatılmasında yol gösterici olabilir.

Oturum Başkanı: Elif Kocasoy Orhan
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OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU (OUAS)’NUN FARKLI 
KLİNİK EVRELERİNDE VEP İNCELEMELERİ İLE GÖRSEL 
YOLLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYŞIN KISABAY 1, TUĞBA GÖKTALAY 2, DENİZ SELÇUKİ 1, HİKMET YILMAZ 1  
 
1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 CELAL BAYAR TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Özet:

AMAÇ Ağır OUAS ve Hafif OUAS tanısı alan (Eşlik eden başka hastalığı olmayan) 
olgularda Vizüel Evoked Potansiyel (VEP) incelemesi ile optik sinirde ve görsel yollarda 
olası değişikliklerin değerlendirilmesi primer amacımızdır. Böylelikle retinanın optikal 
görüntüleme yöntemleri ile incelenmesinin nörodejeneratif hastalıkların önceden tespit 
edilmesine katkı sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi de planlandı. METHOD 
Kliniğimiz Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Laboratuvarı-Uyku Polikliniğinde izlenen, 40-60 
yaş arasında , 30 olgu hafif OUAS, 30 olgu ağır OUAS ve 30 olgu kontrol grubu olmak 
üzere çalışmaya alındı. Tüm olgulara genel oftalmolojik muayene yapıldı. Patoloji 
saptanmayan olguların Nörofizyoloji ünitesinde VEP te latans (N75, P100, N145) ve 
amplitüd kayıtlaması yapıldı. Tüm olgulara Epworth Uykululuk Skalası (ESS) uygulandı. 
Ayrıca hastaların vücut kitle indeksleri, polisomnografi parametreleri veri formuna 
kaydedildi . VEP latans ve amplitüdünü etkileyecek hastalığı olanlar çalışmaya dahil 
edilmedi. SONUÇLAR Her 3 grup arasında cinsiyet,yaş ve vücut kitle indeksi açısından 
farklılık bulunmadı ( P:0,954,P:0,184,P:0,901). Ağır OUAS ‘ta belirgin olmak üzere her 
iki grup kontrol grubuyla karşılaştırıldığında latanslarda uzama , amplitüdte küçülme 
olduğu görülmüştür(p<0,05) Düşük oksijen saturasyonu ile N 75 latansı arasında ve 
ESS ile apne hipopne indeksi arasında korelasyon olduğu görüldü. TARTIŞMA OUAS 
sırasında tekrarlayan hipoksiler, hiperkapniler , intratorasik basınç değişiklikleri 
sonrası , aterosklerotik mediatörlere ve mikroangiopatilere sekonder olarak optik sinir 
başı perfüzyonunu bozarak ganglion hücre kaybına yol açmakta ve görme yollarını 
etkilemektedir. Bu da VEP te latans uzaması ve amplitüd düşmesine yol açmaktadır. 
Literatürde ağır OUAS- normal grubun karşılaştırıldığı iki çalışma mevcuttur.OUAS’nun 
farklı evrelerinde olan VEP değerlerinin ve eşlik eden parametrelerin karşılaştırıldığı ilk 
çalışmadır.

Oturum Başkanı: Elif Kocasoy Orhan
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VEP’in MS TANISINDA ALANDA YAYILIMA KATKISI

MELTEM KORUCUK , AHMET YILDIRIM , CAVİT BOZ , SİBEL GAZİOGLU  

Özet:

Giriş: Multipl Skleroz (MS) santral sinir sisteminin demyelinizasyon ve akson hasarı 
ile giden otoimmun bir hastalığıdır. Uzun dönemde ciddi dizabiliteye neden olabilen 
bu hastalığın erken tanınıp tedaviye başlanması önem teşkil etmektedir. Manyetik 
Rezonans görüntüleme (MRG) klinik kesin MS tanısını öngörmede en duyarlı paraklinik 
testtir. En son 2010 yılında revise edilen McDonald kriterleri ile de ilk başvurudaki MR 
ile hızla tanıya ulaşabilmek amaçlanmıştır. Vizuel evoked potansiyeller (VEP) ise vizuel 
system sağlamlığı hakkında bilgi veren kullanışlı bir yöntem olup birçok çalışmada klinik 
kesin MS ile anormal VEP arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada 
MS hastalarında anormal VEP’in 2010 McDonald alansal yayılım kriterlerine katkısı 
değerlendirilmiştir. Metod: Kliniğimizde MS tanısıyla izlenen hastalar başvurularındaki 
VEP bulguları ve MR görüntülemeleri ile retrospektif olarak değerlendirilmiştir. VEP 
control grubuna başka tanılarla başvuran hastaların normal VEP sonuçları alınmıştır. 
Anormal VEP bulgusu olarak sağ ve/veya sol P100 latansının 125 ve üzeri değerler 
alınmıştır. Sonuçlar: MS hastalarının %38’inde VEP’de anormallik tespit edilmiştir. 2010 
McDonald alanda yayılım kriterlerini dolduran hastaların içinde anormal VEP bulgusu 
olan hastalar yaklaşık %11,5 (Fisher exact test 0.094)’ dir. Tartışma: MS tanısında 
VEP, yapılması oldukça pratik ve popular bir yöntem olmasının yanında yardımcı 
yöntemlerden öteye geçememiştir. Bu çalışma VEP’in alansal yayılıma bir katkısının 
olmadığını göstermiştir.

Oturum Başkanı: Elif Kocasoy Orhan
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ÇİFT UYARIMLA İKİ UYARIM ARASI SÜRENİN İNHİBİSYON VE 
FASİLİTASYON ÜZERİNE ETKİSİ: TRANSKRANİYAL MANYETİK 
STİMÜLASYON ÇALIŞMASI

ZEYNEP ÖZDEMİR 1, NERMİN GÖRKEM ŞİRİN 1, YEŞİM KAYKI 1, ERKAN ACAR 1, GÜNEŞ 
ALTIOKKA-UZUN 2, AYSUN SOYSAL 1  
 
1 BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM 
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
2 BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

Giriş Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS), güçlü bir manyetik alan aracılığıyla 
serebral kortekste küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen 
bir tekniktir. Çift uyarım tekniği ile gerçekleştirilen kortikal eksitabilitenin araştırıldığı 
çalışmalarda önce istirahat motor eşik altı koşullayıcı bir stimülasyon, ardından da 
istirahat motor eşik üstü test stimülasyon verilmektedir. Kontrol ve test uyarımları arası 
süre 1-6 ms olduğunda, “kısa aralıklı intrakortikal inhibisyon” (ICI) olarak adlandırılan 
MUP genliğinde düşme gerçekleşmektedir. Kontrol ve test uyarımları arası 7-30 ms 
olarak belirlendiğinde ise “intrakortikal fasilitasyon” (ICF) olarak adlandırılan MUP 
genliğinde artış gerçekleşmektedir. Amaç Bu çalışmada amaç iki uyarım arasındaki 
hangi sürelerde daha iyi inhibisyon ve eksitasyon sağlandığını araştırmaktır. Yöntem 
30 gönüllüden oluşan örneklemde, her bir gönüllüde sırasıyla istirahat motor eşik, 
MEP amplitüdü, intrakortikal inhibisyon, intrakortikal fasilitasyon çalışıldı.MEP 
amplitüdü motor eşiğin %120 şiddetinde çalışıldı. Çift uyarım tekniği ile gerçekleştirilen 
çalışmalarda (ICI ve ICF) inhibisyon için hem 2 ms hem 3 ms ara ile, fasilitasyon için hem 
10 hem 12 ms ara ile ile önce istirahat motor eşiğin %80’i kadar koşullayıcı bir uyarı, 
ardından da istirahat motor eşiğin %120’i kadar test uyarı verildi. Sonuç ve Tartışma 
Koşullandırıcı uyarı motor eşiğin %80i; test uyarı ise %120’ si olarak uygulandığında ICI 
çalışmalarında, 3 ms aralıkla uyarımın 2 ms aralıkla uyarıma kıyasla daha iyi inhibisyon; 
ICF çalışmalarında ise 12 ms aralıkla uyarımın 10 ms aralıkla uyarıma kıyasla daha iyi 
fasilitasyon oluşturduğunu saptadık. Sonuçlarımız ICI çalışmalarında 3 ms aralıkla, ICF 
çalışmalarında ise 12 ms aralıkla çalışmanın inhibisyon ve fasilitasyonu göstermede 
daha sağlıklı veriler sunabileceğini düşündürmüştür.

Oturum Başkanı: Elif Kocasoy Orhan
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KRONİK ANTİEPİLEPTİK KULLANIMININ SERUM 25-OH 
VİTAMİN D DÜZEYLERİ VE CA METABOLİZMASINA ETKİSİ

ASLI AKYOL GÜRSES 1, BÜLENT OĞUZ GENC 1, ALİ AKYOL 2, EMİNE GENÇ 1  
 
1 NECMETTİN ERBAKAN ÜNV. MERAM TIP FAK. NÖROLOJİ ABD 
2 ADNAN MENDERES ÜNV. TIP FAK. NÖROLOJİ ABD

Özet:

Amaç: Kronik antiepileptik kullanımı kalsiyum metabolizmasında anormalliklere sebep 
olmaktadır ve sekonder osteoporozun iyi bilinen bir nedenidir. Özellikle karbamazepin, 
fenitoin gibi karaciğerde mikrozomal enzim indüksiyonu yapan ajanların D-vitamini 
metabolizmasını arttırarak eksikliğine yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmada amaç, kronik 
antiepileptik kullanımı olan epilepsi hastalarında Ca metabolizmasını değerlendirmek 
ve enzim indüktörü-(Eİ) kullanımına göre serum Ca, P, 25OH-vitaminD düzeylerinde 
farklılık görülüp görülmediğini ortaya koymaktır. Yöntem: Aralık 2015-Aralık 2016 
tarihleri arasında NEÜ Meram TF Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi TF 
Hastanesi Epilepsi Poliklinikleri’nde takip edilen 147 hastanın kayıtları geriye dönük 
incelendi, 106’sı çalışmaya dahil edildi. Yaş, hastalık süresi, nöbet tipi/kontrolü ile 
mevcut antiepileptik tedavileri; 25OH-vitaminD, Ca, P düzeyleri kaydedildi. Tanımlanan 
parametreler, enzim indüktörü antiepileptik kullanımı olanlar ile olmayanlar arasında 
karşılaştırıldı. Nicel veriler için Mann-Whitney-U testi, nitel veriler için Ki-Kare testi 
kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Sonuç: Olguların 
%29.2’si Eİ kullanıyordu, %70,8’inin tedavisinde Eİ yoktu. Eİ kullananlarda politerapi 
oranı %64.5’ken kullanmayanlarda %25.3’tü (p<0.001); serum 25OH-vitaminD düzeyleri, 
iki gurup arasında fark göstermiyordu (p:0.365). Sık ve çok sık nöbet tanımlayanların 
oranı, Eİ kullanan gurupta daha yüksekti (p:0.002). Eİ kullananlarda 25OH-vitaminD 
düzeyi ortalaması 11.27±8.5 ng/mL’yken, kullanmayanlarda 11.47±10.5 ng/mL’ydi; iki 
gurup arasında anlamlı fark yoktu (p:0.947). Guruplar arasında serum Ca ve P düzeyleri 
benzer bulundu (p:0.135; p:0.824). Yorum: Epilepsi olgularımızın % 92’sinde serum 
25OH-vitaminD düzeyi düşüktü ve bu düzeyler Eİ kulanan/kullanmayan gurup arasında 
fark göstermiyordu. Sonuçlarımız Türkiye’de D-vitamini eksikliğinin halihazırda yaygın 
gözlenmesiyle ilişkili olabilir; bununla birlikte klasik antiepileptiklerle gözlenen kalsiyum 
ve kemik metabolizması etkileniminin, her zaman enzim indüksiyonu ve vitamin-D 
bağımlı mekanizmalar üzerinden gerçekleşmediği de akılda tutulmalıdır.

Oturum Başkanı: Gülnihal Kutlu



-103-

33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi

P-37

LEVETRİRASETAM’A BAĞLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 
GAMMAGLUTAMİL TRANSFERAZ VE ALKALEN FOSFATAZ 
YÜKSEKLİĞİ, OLGU SUNUMU

REYHAN SÜRMELİ , AYŞE DESTİNA YALÇIN   
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Özet:

GİRİŞ-AMAÇ: Levetirasetam, parsiyal ve jeneralize epilepsilerde yaygın olarak kullanılan 
geniş spektrumlu bir antiepileptik ilaçtır. Nadiren ilaç-ilaç etkileşimi yapabildiği gibi 
hematolojik ve hepatik toksik etki potansiyeli düşüktür. Biz burada epileptik nöbet 
kontrolü amacıyla levetirasetam başlanması sonrası mide bulantı ve kusma şikayeti 
ile birlikte gammaglutamil transferaz ve alkalen fosfataz yüksekliği gelişen bir olguyu 
sunacağız. OLGU: 37 yaşında kadın hasta, son 1 yıldır nöbet sıklığında artış şikayeti 
ile epilepsi polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde hipoksik ensefalopati, mental 
retardasyon ve epilepsi hastalığı mevcut. İlk nöbet başlangıç yaşı 3 olan hastada 
kompleks fokal nöbet, sekonder jeneralize tonik-klonik nöbet tipi mevcuttu. Fenitoin 
sodyum 300 mg/gün kullanan hastanın kan biyokimya, hemogram incelemesi normaldi. 
Kan fenitoin düzendeyi 15mg/l idi. Nöbet sıklığında artış nedeniyle levetirasetam 750 
mg/gün eklendi. Sonrasında kontrol biyokimya incelemesinde GGT (409 U/L; range 9-36 
U/L) ve ALP (246 U/L; range 25-100 U/L) yüksek olarak saptandı. Hastanın abdominal 
USG, otoimmun, viral ve metabolik karaciğer testleri negatifti. İlk önce hastanın 
hepatik enzim yüksekliği fenitoine bağlı olabileceği düşünülerek azaltılarak kesildi. 
Levetirasetam 2000 mg/gün olarak idame edildi. Ancak ilaç değişikliğinden sonraki 1. 
ve 2. ay kan tetkiklerinde GGT (430 U/L) ve ALP (270 U/L) yüksekliği devam etmekteydi. 
Hastanın levetirasetamı azaltılarak kesildi. Lamotrigin 200 mg/güne kademeli olarak 
geçildi. Levetirasetam kesilmesinden 20 gün sonraki GGT ve ALP düzeyleri normal 
sınırlardaydı. SONUÇ: Biz hastanın bu klinik durumunu levetirasetam tedavisine bağlı 
gelişen ALP ve GGT yüksekliği olarak yorumladık. Levetirasetam metabolizmasında 
sitokrom P450 sistemi rol oynamamasına rağmen literatürde bu şekilde levetirasetam 
terapisi sonrası hepatik enzim yüksekliği olan vakalar nadir de olsa mevcut olup 
patofizyolojisinde immun mekanizmalar rol oynayabilir.

Oturum Başkanı: Gülnihal Kutlu
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NÖRONAL OTO-ANTİKORLARLA İLİŞKİLİ DİRENÇLİ EPİLEPSİ 
OLGULARINDA OTOİMMUN TEDAVİ DENEYİMİ VE EEG 
ÜZERİNE ETKİSİ

MİNE SEZGİN 1, ESME EKİZOĞLU 1, ERDEM TÜZÜN 2, ECE ERDAĞ 2, NERSES BEBEK 1, 
CANDAN GÜRSES 1, BETÜL BAYKAN 1  
 
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIPA FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Özet:

Amaç: Kronik epilepsi olgularında çeşitli nöronal oto-antikorların (NOA) saptanması 
antiepileptik ilaçlara (AEİ) dirençli olanlarda otoimmun tedavi seçeneklerini gündeme 
getirmiştir. Bu bildiride otoimmünite ile ilişkili fokal bir epilepsi olgusu ayrıntılı 
sunularak 5 olgudaki immün tedavi deneyimimiz paylaşılacaktır. Olgu ve Yöntem: 23 
yaşındaki erkek hastanın 7 yaşından beri haftada 5-6 kez nöbet geçirdiği, çoğunlukla 
gece olan nöbetlerin öncesinde sağ kolunda titreme hissettiği öğrenildi. Nöbetleri üçlü 
AEİ ile kontrol altına alınamayan hastanın nörolojik muayenesi ve ayrıntılı kranyal MR 
incelemesi normaldi. VEM incelemesinde frontal bölgelerde hızlı ritimlerle şekillenen, 
solda daha belirgin ve sol frontotemporal bölgede keskin yavaş dalga aktivitesi ile giden 
nöbetler, interiktal olarak sol frontotemporal bölgede yavaşlama ile sentroparyetal 
bölgelerde eş zamanlı çok aktif epileptojenik odaklar kaydedildi. AEİ’ye dirençli nöbet 
tanısı ile vagal sinir uyarımı (VNS) uygulandı. Ancak nöbet sıklığında azalma olmadı, 
yan etkileri nedeniyle VNS sonlandırıldı. Dirençli nöbet ve eklenen psikotik bulguları 
nedeniyle bu aşamada NOA taraması yapılan hastanın Glisin oto-antikoru pozitifti. Beş 
gün süreyle IV metilprednizolon 1000mg/gün tedavisi verildi ancak nöbet sıklığında 
azalma kaydedilmedi. İkinci aşama olarak 5 gün süre ile toplam 2g/kg dozda IVIG verildi 
ve hastanın nöbet sıklığı belirgin şekilde azalarak 2/aya kadar geriledi, EEG bulgularında 
hafif düzelme kaydedildi. Sonuç: Kliniğimizde olurları alınan ve NOA pozitifliği (Glisin, 
GAD, NMDA, CASPR2 ve VGKC) saptanan, AEİ’ye dirençli seyreden 5 hastada IV steroid 
ve IVIG tedavileri uygulanmıştır. IVIG tedavisi ile kısa vadede nöbet sıklığı azalmış, 
ancak EEG bulgularında anlamlı düzelme izlenmemiştir. Yorum: NOA ile ilişkili kronik 
seyirli dirençli epilepsilerde otoimmun tedavi seçenekleri içinde IVIG daha etkili olabilir 
ancak etkiler uzun süreli değildir.

Oturum Başkanı: Gülnihal Kutlu
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İNVAZİF VEM YAPILAN OKSİPİTAL LOB EPİLEPSİ OLGUSU

HALİT FİDANCI , İREM YILDIRIM ÇAPRAZ , ERHAN BİLİR   
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI

Özet:

AMAÇ Oksipital lob epilepsisi(OLE) erişkinlerde lokalizasyona bağlı nöbetlerin nadir görülen 
bir tipidir. Gerek klinik gerekse iktal EEG bulguları göz önüne alındığında sık sekonder 
jeneralizyonun da olması nedeniyle frontal ve temporal lob başta olmak üzere diğer 
nöbet tipleri ile sıkça karışmaktadır. Bu nedenle skalp video-EEGmonitörizasyon(VEM) bu 
olgularda sıklıkla yetersiz kalmakta ve invazif incelemeler tanı ve tedavide yol gösterici 
olmaktadır¹. İnvazif-video EEG monitörizasyon ve kortikal haritalama ile cerrahi tedavi 
uygulanan bir olguyu sunduk. OLGU Yenidoğan döneminde intraserebral hemoraji öyküsü 
olan 21 yaşında erkek hastanın baş dönme hissini takiben başın sağa deviye olduğu, sağ 
tarafta kasılmanın eşlik ettiği dirençli nöbetleri mevcuttu. KraniyalMRG’sinde sol oksipital 
lobda ensefalomalazik alanı, PET MRG’sinde solposteriorparietal korteksteve parasagital 
alanda hipometabolizması saptandı. Noninvazif VEM’de interiktal EEG’de sol parasagital 
ve temporal bölgede delta yavaşlamaları ve keskin dalgalar izlenirken iktal EEG’de ise sol 
hemisfertemporal ve parasagitali içine alan geniş bir iktal başlangıç saptandı. Sol temporal 
ve oksipital bölgeye strip ve grid elektrotlarla invazifmonitörizasyon yapılan hastada 
nöbetlerin oksipital lobdan kaynaklandığı saptandı. Ardından kortikal stimülasyon ile 
haritalama yapıldı. Oksipital loba yönelik cerrahi uygulanan hastanın takibinde nöbeti 
izlenmedi. TARTIŞMA: Oksipital lob epilepsi cerrahisi sonrası nöbetsizlik oranları %32-61 
arasında değişmektedir.²´³´⁴Cerrahi öncesi incelemelerin özellikle invazifVEM’un odağın 
saptanması ve cerrahi planın yapılmasında önemi büyüktür¹´⁵. Oksipital lob cerrahisi 
sonrasında hastaların önemli bir kısmında vizüel alan defisitleri gelişmektedir.³ Bu nedenle 
epileptojenik alanın eloquent kortekse yakın olduğu bizim vakamız gibi olgularda kortikal 
fonksiyonların haritalanması için kortikal stimülasyon yapılması cerrahiyi yönlendirme ve 
cerrahi sonrası komplikasyonları azaltma açısından avantaj sağlayacaktır. KAYNAKLAR: 
1) Pondal-Sordo M, Diosy D, Tellez-Zenteno JF, et al. Usefulness of intracranial EEG in 
the decision process for epilepsy surgery. Epilepsy Res 2007;74:176–182. 2) Caicoya 
AG, Macarron J, Albisua J, Serratosa JM. Tailored resections in occipital lobe epilepsy 
surgery guided by monitoring with subdural electrodes: characteristics and outcome. 
Epilepsy Res 2007;77:1–10. 3)Binder DK , Von Lehe M. Surgical treatment of occipital lob 
epilepsy. J. Neurosurg. 2008 Jul;109(1):57-69 4)Boesebeck, F., Schulz, R., May, T., Ebner, 
A., 2002. Lateralizing semiology predicts the seizure outcome after epilepsy surgery in 
the posterior cortex. Brain 125, 2320—2331. 5) Stjepana Kovac, Philippe Kahane, et 
al. Seizures induced by direct electrical cortical stimulation Mechanisms and clinical 
considerations. Clinical Neurophysiology 2014; 1388-2457

Oturum Başkanı: Gülnihal Kutlu
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DİRENÇLİ NONKONVÜLZİF STATUS EPİLEPTİKUS OLGUSU

GÖNÜL AKDAĞ 1, MUSTAFA ÇETİNER 2, DUYGU ARAS SEYİT 1, SİBEL CANBAZ KABAY 2  
 
1 DPÜ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ  
2 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD

Özet:

Nonkonvülzif status epileptikus(NKSE); davranış, mental durum ve bilinç düzeyinde 
açıklanamayan değişimlerle ve elektroensefalografide (EEG) sürekli nöbet aktivitesinin 
izlenmesiyle karakterize olan ve status epileptikus tedavi basamaklarının uygulandığı 
acil nörolojik bir durumdur. Yoğun bakım hastalarında NKSE mortalitesinin oldukça 
yüksek olduğu bildirilmektedir. 82 yaşında kadın hasta, sağ tarafta güçsüzlük nedeniyle 
acil servise başvurdu. Nörolojik muayenesi; bilinç uykuya meyilli, konuşma tutuk, sağda 
4/5 parezi mevcuttu. Kranial görüntülemesinde solda belirgin bilateral kaudat nukleus 
ve anterior singuler girusta akut iskemi, sağ temporal lobda sekel iskemik alan ve sağ 
temporal lob anteriorunda menenjiom ile uyumlu görünüm saptandı. Hasta akut 
iskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Kliniğinde 
belirgin düzelme sonrası hastada ağız sol köşesinde klonik atmalar ve bilinç bulanıklığı 
gelişti. EEG’sinde sağ hemisfer bölgelerinde sık olarak ortaya çıkan diken-multiple 
diken yavaş dalga aktiviteleri saptandı. Intravenöz diazepam ile müdahale edildi. 
Klonik atımları kaybolan ancak bilinç bozukluğu devam eden hastaya levetirasetam 
yüklemesi yapılarak idame tedaviye geçildi. Fokal atımları kısmen düzeldi, ancak bilinç 
bozukluğu devam etti. Kontrol kranial görüntülemede hastanın kliniğini açıklayacak 
akut patoloji saptanmadı. EEG’sinde sağ hemisferde keskin-yavaş dalga deşarjlarının 
sürekli devam ettiğinin görülmesi üzerine hastaya valproik asit tedavisi başlandı. 
Ancak klinik ve elektrofizyolojik olarak düzelme izlenmemesi nedeniyle tedaviye 
lakozamid eklendi. Üçlü antiepileptik tedaviye rağmen hastanın bulgularında düzelme 
olmadı. Hasta dirençli NKSE olarak değerlendirildi ve midozolam infüzyonu başlandı. 
Bir günlük infüzyon sonrası bulgularında düzelme görülmeyen hasta entübe edildi ve 
tiyopental infüzyonuna geçildi. Tedavi sonrası bilinci açılmayan ancak EEG’si kısmen 
düzelen hasta yoğun bakım ünitesinde halen takip edilmektedir. Dirençli NKSE olarak 
değerlendirdiğimiz olgumuzu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Oturum Başkanı: Gülnihal Kutlu
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DİRENÇLİ EPİLEPSİDE VAGAL SİNİR STİMULASYON TEDAVİSİ 
DENEYİMİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

HAKAN EKMEKCİ 1, HÜLAGÜ KAPTAN 2, ŞEREFNUR ÖZTÜRK 1  
 
1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD 
2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BEYİN CERRAHİSİ AD

Özet:

Dirençli Epilepside tedavide yer edinmeye başlayan Vagal Sinir Stimulasyon (VNS) 
hem etki mekanizması hemde epilepsideki yeri günümüz kavramlarındandır. Selçuk 
Üniverstesinde 2013 - 2016 yılları arasında polifarmasiye ve etkin medikal tedaviye 
dirençli 5 olgunun verileri incelenmiştir. Bulgular olguların klinik cevaplılık hali, nöbet 
karakterlerindeki etkileşim, ilaç kullanıma etkisi ve yanı sıra olgularda gözlenen 
kognitif iyileşme ve yaşam kalitesi (QoL)üzerine etkileri ölçekler eşliğinde irdelenmiştir. 
Olgulardan bir adeti Lafora Hastalığı olup özellikle Progresif Myoklinik Epilepsiler içinde 
yer alan ve oldukça dirençli seyri ve mortal sonuçlanması ile karakterizedir. Olgunun 
VNS uygulaması bu türlü bir olguda literatürde iknci olduğu gözlenmiştir. Bu olgunun 
özellikle hem yaşam surveyinde hemde QoL verileri tartışmaya değer klinik deney 
olarak sunulacaktır.

Oturum Başkanı: Kezban Aslan
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HİPOKALSEMİLİ HASTALARDA ELEKTROENSEFALOGRAFİ 
BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SİBEL MUMCU TİMER , EMİN TİMER , NEVİN KULOĞLU PAZARCI , DİLEK NECİOĞLU 
ÖRKEN   
 
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Özet:

AMAÇ Elektrolit dengesizliklerinin yaptığı nörolojik belirtiler ve elektroensefalografi(EEG) 
bulgularının incelendiği birçok klinik araştırma mevcutken, yetişkinde hipokalsemi ile 
EEG ilişkisi daha çok vaka bildirimi düzeyinde olup, geniş gruplarla yapılan çalışmalar 
bulunmamaktadır Çalışmamızda hipokalsemili hastalarda EEG bulgularını araştırmak, 
kalsiyum seviyesi ile EEG anormallikleri arasında olası ilişkiyi göstermek amaçlanmıştır. 
GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmamıza hastanemiz Endokrinoloji, Nöroloji, Genel Cerrahi 
poliklinikleri ve servislerine farklı nedenlerle başvurmuş, 18 yaşından büyük, düzeltilmiş 
serum Ca değeri 8,5 mg/dL altında olan(ort:7,2±0,7 mg/dl; min:5,5-max:8,2) hastalar 
alındı. Çalışmadan dışlanma kriterleri; serum sodyum, potasyum, magnezyum, üre, 
kreatinin, ürik asit, ALT, AST, glukoz değerlerinde bozukluk olması, bilinen nörolojik ve 
psikiyatrik hastalık öyküsü, santral sinir sistemini deprese edici ilaç ve madde kullanımı 
olmasıydı. Ortalama yaşları 49,2±11,5 olan, 6’sı erkek 17 hastanın, laboratuvar tetkikiyle 
aynı gün EEG bulguları (normal, zemin aktivitesinde yavaşlama, epileptiform aktivite) 
incelendi. Anormal EEG bulgusu olup, ilgili klinisyenlerce tedavi endikasyonu olduğu 
düşünülen ve replasman tedavisi başlanarak takiplerinde kalsiyum değeri normale 
(>8,5 mg/dl) yükselen hastaların kontrol EEG’leri yapıldı. Hastaların sadece 3’ünde 
geçirilmiş nöbet öyküsü mevcuttu. BULGULAR Onyedi hastanın 7(%41)‘sinde normal, 
10(%59)’unda anormal EEG bulguları saptandı. Bu 10 hastanın 8(%80)‘inde zemin 
aktivitesinde yavaşlama, 2(%20)’sinde epileptiform aktivite izlendi. Zemin aktivitesinde 
yavaşlama saptanan 8 hastadan 5’inin takiplerinde kalsiyum seviyelerinin normale 
geldiği, 2’sinde normokalsemik dönemdeki EEG bulgularının normal olduğu görüldü. 
Epileptiform aktivite izlenen 2 hastadan 1’nin takiplerinde kalsiyum seviyesinin 
normale döndüğü, bu dönemdeki EEG bulgusunun da normal olduğu izlendi. SONUÇ 
Çalışmamızdaki hipokalsemili hastalarda çeşitli EEG anormalliklerine rastlanılmıştır. 
Bulgularımız hipokalseminin klinik bulgu vermese de elektrofizyolojik düzeyde 
değişikliklere neden olabileceğini ve elektrofizyolojik bulguların geçici olduğunu 
düşündürmektedir.

Oturum Başkanı: Kezban Aslan
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SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT VE FENİLKETONÜRİ 
BİRLİKTELİĞİ GÖSTEREN OLGU SUNUMU

VOLKAN TAŞDEMİR , EMİN TİMER , BETÜL BAYKAN   
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Özet:

GİRİŞ Subakut sklerozan panensefalit (SSPE), defektif kızamık virüsünün M proteinine 
bağlı santral sinir sistemini tutan fatal bir yavaş virüs infeksiyonu olup, insidansı 1/1 
milyon’dur. Fenilketonüri ise PAH genindeki mutasyonlara bağlı, otozomal resesif, 
çeşitli nörolojik bulgular da gösteren metabolik bir hastalıktır ve insidansı 1/10 bin’dir. 
Fenilketonüri öyküsü olan ve SSPE tanısı koyduğumuz bir hasta, iki nadir hastalığın 
birliktelik göstermesinden dolayı sunulmuştur. OLGU Yirmidört yaşında erkek hasta, 
5 aydır çeşitli merkezlerde epilepsi sanılan tüm vücudunda titreme, kasılma, düşme 
atakları ile başvurdu. Özgeçmişinde fenilketonüri ve 9 aylıkken aşılama öncesi 
geçirilmiş kızamık öyküsü mevcuttu. On yaşına kadar fenilketonüri diyeti uygulayan 
hastanın motor ve mental gelişiminin normal sınırlarda olduğu, soygeçmişinde anne 
baba akraba evliliği, bir kardeşinde fenilketonüri ve buna bağlı mental retardasyon 
olduğu öğrenildi. Nörolojik muayenesinde iki yanlı solda belirgin kol ve bacakta rijidite, 
yaygın ritmik miyokloniler ve tremor saptandı. Lise mezunu olan hastanın MMSE puanı 
11/28 idi. Kranyal MR T2 görüntülemede oksipital ve parietal bölgelerde subkortikal ve 
periventriküler ak maddede hiperintens lezyonlar ve atrofi izlendi. EEG’de miyoklonik-
tonik ataklarla eş zamanlı jeneralize, yüksek amplitüdlü, 5-6 sn süreli, 10-11 sn 
aralıklarla tekrarlayan, periyodik yavaş ve eşlik eden diken dalga kompleksleri izlendi. 
BOS kızamık IgG: 8768 U/mL (negatif<25U/mL) saptanarak tüm bulgularıyla SSPE tanısı 
konuldu. Ayrıca serum fenilalanin düzeyi 1670 Umol/L (N:60-120), fenilalanin/tirozin 
oranı 41,44 saptandı ve fenilketonüri diyeti önerildi. Hastanın diğer ilaçlara yanıtsız olan 
miyoklonileri karbamazepine yanıt verdi. SONUÇ Her ikisi de nöbetlerle seyredebilen 
SSPE ve fenilketonüri arasında bilinen herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Aynı hastada 
ortaya çıkma olasılıkları ise çok düşüktür. Olgumuz bu açıdan ve uzun süre SSPE tanısı 
konamadığından dikkat çekicidir.

Oturum Başkanı: Kezban Aslan
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OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU HASTALARINDA CPAP 
TEDAVİSİNİN METABOLİK SENDROMA VE İNSÜLİN DİRENCİNE 
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

VASFİYE İLBAY , MESRURE KÖSEOĞLU BİTNEL , OYA ÖZTÜRK , AYSUN SOYSAL , 
HAYRUNİSA DİLEK ATAKLI  

Özet:

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu(OUAS) uykunun bölünmesine ve oksijen 
desatürasyonlarına neden olan uyku sırasında tekrarlayıcı apne ya da hipopne 
dönemleri ile karakterize bir sendromdur. Son yapılan epidemiyolojik çalışmalardaki 
obezite artışı, olasılıkla uykuyla ilişkili solunum bozukluğu prevalansının artmasına 
katkıda bulunmuştur. Uykuyla ilişkili solunum bozukluğunun yetişkinlerde %17 
sıklığında olduğu tahmin edilmektedir. Uykuyla ilişkili solunum bozukluklarında görülen 
tekrarlayıcı hipoksemi epizotları, uyku bölünmeleri, ve uyanıklık reaksiyonları sempatik 
sinir sistemi aktivasyonuna ve hipotalamik-hipofiz-adrenal aks fonksiyonlarında 
değişiklik sonucu insülin duyarlılığında azalmaya yol açar. Böylece direkt olarak diyabet 
gelişimine katkıda bulunabilir ya da alevlendirebilir. Çok sayıda çalışmada uykuyla 
ilişkili solunum bozukluğu ile diyabet arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Ancak sınırlı 
sayıda çalışmada tedavinin etkisi değerlendirilmiştir. Devamlı pozitif hava yolu basıncı, 
Continuous Positive Airway Pressure(CPAP) tedavisinin insülin direncine etkisinin 
araştırıldığı plasebo kontrollü çalışmalarda farklı sonuçlar mevcuttur. Bu çalışmada 
ilk kez OUAS tanısı alan RDI ≥ 15 olan, diyabeti bulunmayan 28 hasta 3 aylık CPAP 
tedavisi sonrasında metabolik sendrom mevcudiyeti ve insülin direnci açısından 
değerlendirilmiştir. Tedavi öncesinde 8 kişide metabolik sendrom saptanırken, tedavi 
sonrasında 7 kişide bulunmuş, anlamlı farklılık görülmemiştir. Tedavi sonrasında 
Epworth uykululuk ölçeği(EUÖ) ile değerlendirilen gündüz uykululuk halinde anlamlı 
iyileşme görülürken, vücut kitle indeksi(VKİ), boyun çevresi, bel çevresi ölçümlerinde 
azalma olmakla birlikte anlamlı bulunmamıştır. HbA1c, HOMA, ve lipid değerlerinde 
anlamlı farklılık görülmemiştir.Ancak AHİ ile HOMA arasında istatistiksel olarak anlamlı 
pozitif korelasyon saptanmıştır. CPAP tedavisinin insülin direncine etkisinin araştırıldığı 
çalışmalarda çelişkili sonuçlar mevcuttur. Bu nedenle CPAP tedavisinin daha uzun süre 
uygulandığı, kompliyansın iyi olduğu, olgu sayısının fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç 
vardır.

Oturum Başkanı: Kezban Aslan
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P-46

BİLATERAL FASYAL PARALİZİLİ PARSONAGE TURNER 
SENDROMU

AYDIN ÇAĞAÇ 1, LEVENT EDİZ 2, AYSEL MİLANLIOĞLU 1, VEDAT ÇİLİNGİR 1, ABDULLAH 
YILGÖR 1  
 
1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD 
2 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ABD

Giriş: Parsonage-Turner Sendromu (PTS) idiyopatik brakiyal pleksopati veya nevraljik 
amiyotrofi olarak da adlandırılmaktadır. Klinik tablo ani başlayan omuz ağrısı, 
genellikle tek taraflı komplike semptomlar dizisinden oluşur; bunları ilerleyici nörolojik 
motor güçsüzlüğü, disestezi ve uyuşukluk  izlemektedir. Sendromun etiyolojisi kesin 
olmamasına rağmen postoperatif, postinfeksiyöz, travma ve aşı sonrası gibi çeşitli klinik 
durumlarda bildirilmektedir. Bu vakada bilateral fasyal palsi ve sol taraflı PTS olan bir 
erkek hasta sunuyoruz. Bildiğimiz kadarıyla literatürde PTS’nun bilateral fasyal palsi ile 
birlikteliği nadir olgulardan biridir.

Olgu sunumu;

59 yaşındaki bir erkek hasta dilinde ve ağzının içinde (arka kısımda, mandibular 
dişetindeki alt sıradaki dişlerin dışında) ağrılı kabarcıklar yaşamıştı. Bir hafta sonra 
bilateral fasyal paralizi ile birlikte kulak ağrısı, yüzde uyuşma ve dilin her iki tarafında 
tad değişimi şikayeti olmuş. Muayenede Bell fenomeni ile komplet bir bilateral periferik 
fasiyal palsisi vardı. EMG incelemesinde; sol supraspinatus, deltoid ve  biseps kaslarında 
akut denervasyon potansiyelleri bulundu. Beyin, servikal omurga ve brakial pleksusun 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) normaldi. Viral belirteçler dahil olmak üzere 
laboratuvar bulguları altta yatan patolojiyi göstermedi. Hastaya bilateral fasyal paralizi 
ve Personage Turner Sendromu tanısı kondu ve konvansiyonel dozlarda asiklovir, 
vitamin B12, pregabalin ve prednizolon ile tedavi edildi.

Sonuç;

Bell paralizisi ve Personage Turner sendromunun etyolojileri belirsizliğini korumakta ve 
bu iki durum nadiren birlikte ortaya çıkmaktadır. 

Oturum Başkanı: Kezban Aslan
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