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ÖZET
Primer Sjögren sendromu nispeten sı k görülen otoimmun bir hastal ıktır. Santral ve periferik sinir sistemi tutulumu ile farkl ı nörolojik bulgulara neden olabilir.

pe
cy
a

74 yaşında kadın hastada ağız-göz kurulu ğu semptomlar ı , okülomotor ve fasiyal sinir mononöropatisi, Schirmer
testi pozit ıfliği, azalmış salivasyon, tükrük bezi biyopsisinde kronik lenfositik siyaloadenit ve anti-SSA (Anti-Ro)
varlığı saptanmıştı r. Olgumuz, kranyal sinir nöropatisi ile beliren bulgular ile Sjögren sendromu tanısı almıştır.
Orbita ve kranyal manyetik rezonans görüntülemede sol gözde proptosis, retroorbital ya ğlı dokuda artış, optik
sinir dural kılıfında kalınlaşma, bilateral periventriküler ve talamik infarkt saptanm ıştır.
İdyopatik fokal veya diffuz santral sinir sistemi lezyonu, idyopatik periferik sinir sistemi lezyonu olan olgularda
primer Sjögren sendromu akla gelmeli ve araştırılmal ıdır.
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ABSTRACT

Cranial Nerve Mononeuritis as Neurological Sign of Primary Sjögren Syndrome: A Case Report
Primary Sjögren syndrome is a relatively common auto-immune disease. It may cause different neurological
signs by the involvement of central and peripheric nervous systems.
Symptoms of mouth-eye dryness, oculomotor and facial nerve mononeuritis, positivity of Schirmer's test, decreased salivation, chronic lymphocytic sialoadenitis at salivatory gland biopsy and presence of anti-SSA (anti-Ro)
were detected in a 74 year old female patient. The patient was diagnosed as Sjögren syndrome with the signs of
cranial nerve neuropathy. Proptosis of left eye, increased retro-orbital fatty tissue, thickness of optic nerve sheath, bilateral periventricularand thalamic infarcts were detected at orbital and cranial magnetic resonance imaging.
Primary Sjögren syndrome should be considered in differential diagnosis and be investigated in cases that have
idiopathic lesions of focal or diffuse central nervous system and peripheric nervous system.
Key words: Sjögren syndrome, nervus oculomotorius, nervus facialis
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GİRİŞ
Sjögren sendromu (SS), kronik enflamatuar otoimmun bir hastalık olup esas olarak ekzokrin
bezleri etkiler ve s ıklıkla tükrük ve gözya şı bezlerinin fonksiyonel etkilenmesine ba ğlı olarak
göz ve ağız kuruluğu (sicca semptomlar ı) ile belirir (1). Sicca semptomları yanı sıra pozitif
Schirmer testi, antinükleer antikor (ANA), Romatoid faktör (RF), Anti-Sjögren sendrom A
veya B antikorlar ı (Anti-SSA veya Anti-SSB)
varlığı, tükrük ve gözyaşı bezlerinin lenfositik
infiltrasyonu ile karakterizedir.

olarak ortaya ç ıkan olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir (6,7). SS için önerilen tedaviler kranyal sinir nöropatilerinde genellikle etkisiz olup,
spontan stabilizasyon ve düzelme olas ılığı da
vardır.
Biz 3. kranyal sinir nöropatisi ile beliren, klinik
takibinde 7. kranyal sinir nöropatisi, demiyelinizan nöropati, duysal ataksik ganglionopati bulguları saptanan ve nörolojik bulgular ı nedeni ile
primer Sjögren Sendromu tan ısı alan olgumuzu
literatürler ışığında sunduk.

OLGU
SY, 74 yaşında, kadın hasta. Sol gözde k ızarıklık ve göz kapa ğında şişme nedeni ile 10 gün antibiyotik tedavi sonras ı şikayetlerinde de ğişiklik
olmaması ve göz hareketlerinde k ısıtlılık olması
üzerine nöroloji ba şvurusu nedeni ile de ğerlendirmeye alındı. Nörolojik muayenesinde sol
gözde proptosis ve pitoz, sol pupil midriatik
olup direkt ve indirekt ışık refleksi zay ıf ve sol
göz spontan a şağı-dışa görünümdeydi. İki üç
gün içinde okulomotor sinir paralizisine ek olarak periferik fasiyal paralizi geli şti. Özgeçmişinde 2 yıldır diabetes mellitus ve hipertansiyon
öyküsü vardı. Orbita Manyetik Resonans Görüntüleme (MRG) ile solda belirgin proptosis,
sol retroorbital ya ğlı dokuda artış , her iki rektus
kasında yer yer hipertrofik görünüm, optik sinir
dural kılıf kalınlığında solda belirginle şme (Resim 1), Kranyal MRG'de ise, bilateral periventrikuler beyaz cevherde yayg ın T2 ve Flair sekanslarda hiperintens iskemik gliotik de ğişiklikler ve talamus lokalizasyonda laküner infarktlar
saptandı (Resim 2). Tam kan say ımı, karaci ğer
fonksiyon testleri, tiroid hormonlar ı, eritrosit sedimentasyon hızı, serum kriyoglobulinleri, serum gammaglobulinler, serum protein elektroforezi, CRP, kompleman faktörler (C3-C4), Antinuklear antikor (ANA), Anti SSA / Anti-Ro ve
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Primer Sjögren Sendromu (PSS)'nun bulgular ı
iyi bilinmektedir. PSS 'nin periferik sinir sistemi
hastalığı ile olan ilişkisi 1960'1ı yıllardan beri
bilinmesine rağmen, santral sinir sistemi (SSS)
tutulumlarının ilk klinik tanımlanması 1981'de
Alexander ve arkada şları tarafından yapılmıştır
(2). Periferik sinir sistemi etkilenmesi hastalar ın
% 10-32'sinde tan ımlanmıştır (3,4). Sjögren
Sendromu'nda distal simetrik polinöropati, duysal nöronopati, mononöropati, otonomik nöropati, mononoritis multıpleks, küçük lif nöropatisi, dorsal kök ganglionitine ba ğlı geni ş lif duysal
ataksik nöropati, motor nöropati ve bu tablolar ın
değişik kombinasyonlarından oluşan periferik sinir sistemi tutulumu ile karşılaşılabilir.

PSS'de SSS tutulumu, beyin ve spinal kord tutulumu olarak de ğerlendirilir. Alexander ve arkadaşlarının ayrıntılı klinik ve immunopatolojik
çalışmaları sonucu, PSS'li hastaların % 2025'inde SSS tutulumu olduğu bildirilmiştir (5).
Serebral tutulum gerek lokalizasyon (fokal veya
diffuz) gerekse tablonun geli şimi (akut, progressif veya reversibl) aç ısından heterojen özellikler
gösterir.

Sjögren Sendromu'nda izole tekrarlay ıcı farklı
kranyal sinir nöropatileri günümüze kadar ender
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mı konusunda fikir birli ği vardır
Bu tanı kriterleri şunlardır (6,9): 1) Kuru göz semptomlar'
(Kseroftalmi), 2) A ğız kuruluğu (Kserostomi),
3) Pozitif Schirmer testi veya Rose Bengal testi,
4) Tükrük bezi biyopsisinde tan ısal histopatolojik bulguların varlığı, 5) Diğer spesifik tükrük
bezi anormallikleri (Tükrük bezi sintigrafisi, parotid sintigrafisi), 6) Ro/SSA La/SSB antikorların varlığı. Olası ilişkili hastal ık olmaksızın 6
maddeden 4'ünün varl ığı primer Sjögren Sendromu göstergesidir. Hastam ız bu kriterlerden
5'inin varl ığı ile PSS tanısı almıştır.
( 8 ).

PSS, sıklıkla orta yaş kadınları etkileyen nispeten sık görülen otoimmun bir hastal ıktır. Hastalık spektrumu organ spesifik otoimmun hastalıktan (otoimmun ekzokrinopati), sistemik süreçlere kadar (kas-iskelet sistemi, pulmoner,
gastrik gibi) de ğişebilir (10,11) 3., 4., 5., 8., 9. ve
10. kranyal sinirlerin izole lezyonlar ı daha önce
bildirilmiştir (6). PSS ve diğer konnektif doku
hastalıklarında en iyi bilinen kraniyal nöropati,
trigeminal duysal nöropatidir ( 12).Yüzde tek veya iki tarafl ı yavaş progressif uyu şukluk, parestezi ve ağrı ile karakterizedir. İmmunsupressif
tedavi gerekmez. PSS da bildirilen di ğer kranyal
nöropatiler, optik ve okulomotor nöropati, fasiyal ve 8. sinir tutulumudur (13-15). SSS tutulumu
sero-negatif ve sero-pozitif hastalarda e şit oranda bulunmu ş olmakla birlikte, daha ciddi komplikasyonların anti-Ro pozitifli ği ile ili şkili olduğu ve HLA-DR3 ve DR4 saptanan bireylerin de
genetik olarak SSS 'nin ciddi tutulumlarına karşı daha fazla duyarl ı olduğu bildirilmiştir (16,17)
Bu komplikasyonlar sendromun tedavisini ve
prognozunu önemli derecede etkilerler. SSS tutulumunun jeneralize vaskülit ile veya organspesifik antikor reaksiyonu ile ili şkili olduğu
konusu halen tart ışmalıdır (2,18) .

pe
cy
a

Anti SSB / Anti-La antikoru, Antinötrofilik sitoplasmik antikor(ANCA), Romatoid faktör
(RF), Antikardiolipin antikor, HIV, Hepatit B
ve C serolojisi bakıldı . Beyaz küre 13.900, sedim 70 mm/saat, Anti SSA/Anti-Ro antikoru
saptandı. Diğ er sistemik otoimmun hastal ıklar
lehine bulgu yoktu. Hastan ın göz (keratokonjonktivitis sikka) ve ağız kuruluğu (kserostomi)
gibi semptomları , Anti SSA/Anti-Ro antikoru
varlığı nedeni ile Sjögren Sendromu ön tan ısı ile
Schirmer testi ve tükrük bezi biyopsisi yap ıldı.
Schirmer testi pozitif ve biyopside histolojik
bulgular Sjögren Sendromu tan ısı ile uyumlu
saptandı . Elektromiyografide alt ekstremilerde
belirgin demiyelinizan tip polinöropati bulguları saptand ı . Hastaya 1 gr pulse steroid tedavisi
başlandı . 7 gün sonra oral tedaviye geçilince üst
gastrointestinal sistem kanamas ı geçirdi ve yapı lan özofagogastroduedonoskopide pangastrit,
prepilorik antrumda 2 adet ülser saptand ı. Bu sırada hastada periferik fasiyal paralizi bulguları nda tamamen, 3 kranyal sinir bulgular ında ise,
kısmi (yukarı bakışta) düzelme gözlendi, ancak
ek olarak eklem pozisyon duyurunda bilateral
bozulma, Romberg pozitifliği ve ataksik yürüyüş ile beliren duysal ataksik nöropati bulgular ı
geliş ti. Peptik ülser tedavisi ile birlikte steroid
tedavisi yeniden ba şlandı ve klinik takibe al ındı.
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Hastamızda ağız-göz kurulu ğu ile okulomotor
ve fasiyal sinir mononöropatisi vard ı. Muayeneleri sonucunda Schirmer testi pozitif, azalm ış
salivasyon, tükrük bezi biyopsisinde kronik lenfositik siyaloadenit bulgular' gözlendi. Sistemik
otoimmun hastalıklar saptanmad ı . Bu klinik
bulgular primer Sjögren Sendromu tan ı kriterlerini doldurmaktayd ı . Bugüne kadar de ğişik tanı
kriterleri öngörülmesine ra ğmen, son zamanlarda Amerikan-Avrupa kriterleri olarak bilinen,
gözden geçirilmi ş Avrupa kriterlerinin kullan ı-
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MRG SS hastalarda serebral disfonksiyonu
göstermede oldukça duyarl ıdır. En s ık (% 70-
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Resim 1. Orbita MRG, sol proptosis ve retroorbital ya ğlı doku art ışı, bilateral rektus hipertrofisi, sol optik sinir dural k ılıf kal ınlığı
artışı.

Resim 2. Kranyal MRG, bilateral periventrikuler beyaz cevherde yaygın iskemik gliotik değişiklikler ve talamus infarkt ı.

80) T2 kesitlerde periventriküler veya subkortikal beyaz madde lezyonları gözlenir. Ayrıca,
multıpl sklerozu dü şündüren demyelinizasyonla
uyumlu hiperintensiteler, sulkuslarda geni şleme, ventriküler dilatasyon, ve nadiren korpus
kallosum lezyonlar ı görülür. Bu MRG patoloji-

leri fokal nörolojik bulgular ı olan SSS tutulumu
olan PSS'li hastalar ın % 80'inde gözlenir
(13,19). Son zamanlarda yap ılan SPECT ve PET
çalışmalarında PSS'li hastalarda bölgesel, kortikal ve subkortikal serebral patolojilerin saptandığı bildirilmektedir (20). Hastamızda periventri227
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küler beyaz cevher lezyonlar ı ve bilateral talamik lokalizasyonda infarkt saptanm ıştır. Bu serebral lezyonların Sjögren Sendromu'nda tanımlanmış lezyonlar ile uyumlu olabilece ği düşünülmüş olmakla birlikte risk faktörleri olan
yaş ve diabetes mellitus ile de ili şkili olabileceği düşünülebilir. Bu hastada görüntülemenin
ayırıcı tanısı yap ılamamaktadır. Hastam ızın
Sjögren Sendromu bulgular ının belirgin ve ön
planda olmas ı lezyonların bu süreç ile ilişkili olduğunu düşündürebilir.

nu olan olgularda PSS mutlaka akla gelmeli ve
araştınlmalıdır.
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