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miştir. Bu 4 olgunun atak süreleri bir dakikadan olabileceği ileri sürülmüş tür. Bizim birinci olgukısadır ve günde otuz kadar nöbet tan ımlanmak- muzda beyin sapı tutuluşu lehine uyandınlmış
tadır. Hastaların hepsinde bilinç kaybı yoktur. potansiyel bulgular vardır.
Tedavi için yapılan çalışmalarda CarbamazeEEG'leri normaldir ve Jacsonian yay ılım tanımpin'in etkinliği kabul edilmektedir. Phenobarbilanmamaktadı r. (3) ATS'li hastalarda Lhermitte
tal ve diphenylhidantoin'in etkisi daha azd ır.
delili % 64 olarak verilmi ştir. (4)
etkisiz
Olası MS olarak ele alınan ikinci olgumuzda, Phanobarbiton, mysoline ve placebo'nun
gösteren
ğunu
Carbamazepin'in
etkili
oldu
kalıp
ağnsız tonik kasılmalar başlamış ve bunlara her
iki ön kolda paresteziler, dizarti epizodlan ve tri- karşılaştırmalı çalışmalar vard ır. Hayvan deneylegeminal nevralji bulgulan eklenmiştir. Ağnsız to- rinde gerek Carbamazepin, gerekse phenobarbital'in beyin sapı elektriksel aktivitesini etkilediknik spazmlar iki ayda spontan kaybolmu ştur.
leri gösterilmiştir. Phenobarbital uyanlm ış yanıtZeldowicz'e
Literatürdeki en enteresan yaz ı
ait olanıdır. (2) Burada, paroksismal bozukluk ları azaltı rken, Carbamezepin'in sinaptik transgösteren 12 hastan ın 4 tanesine conversion histe- misyonu deprese etti ği gösterilmiştir. Carbamarisi, 2 tanesine psikonevroz, 1 tanesine ki şilik bo- zepin, hem monosinaptik, hem de polisinaptik
zukluğu + ensefalopati, 1 tanesire servikal spon- yolları etkiler. Harrison a göre, beyin sap ındaki
diloz von Recklinghausen hastal ığı + Bürger bir plağın çevresinden ç ıkan ve bir post-sinaptik
hastalığı , 1 tanesine hypertiroidizm +nervöz tan- fasilitasyon sonucunda ortaya ç ıkan atakları , Carsion, 1 tanesine emosyonel instabilite +nöropati bamazepin, post-sinaptik aktiviteyi bast ırarak enve 2 tanesine MS şüphesi tanısı konmuştur. Bu geller. (5)
Bizim olgulanmızda da Carbamazepin ile çok
olgulardan MS şüphesi tan ısı olan 2 hastada 2 yıl
iyi
sonuçlar elde edilmiştir.
sonra MS kesin tanısı konmuş , diğer hastalarda
MS tanısını kesinleştirmek yıllarca sonra olmuşKAYNAKLAR
tur. (En erken 3 y ıl, en geç 21 yıl, ortalama 7-9
yıl)
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ÖZET
Hastanuz son ataktan önce ilki 10, ikincisi
3.5 yıl evvel olmak üzere iki atak daha geçirmi ş ti. Bu kez de quadriparezi tablosu ile hospitalize
edildi. Kortikosteroit ve B vitamin kompleksleri

iki ayı aşkı n bir süre uygulandı . Klinik ve serebrospinal sıvı bulgulan normal sınırlara döndü.
Hasta eksterne edildikten sonra geldi ği peryodik
kontrollerde tama yakı n iyilik hali sünnekteydi.
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SUMMARY
Our patient had two more attacks before the
last attack. One of them had occured ten years
ago and the otherone had occured 3.5 years before. She had attended our hospital with q ııadriparasia. She had a therapy consisting of cort ıcosteroite and vitamin B complexes for over two
months. Clinical and cerebrospinal fluid findings
became nearly normal after terapy. After being
discharged, it was founded that she had recovered completely, on the periodic controls.
GİRİŞ

TARTIŞMA
Olgumuzda sundu ğumuz tablo 3 kez tekrarlama özelliği göstermiştir. Ataklardan ilkinin doğumu takiben ortaya ç ıkması etioloji aç ısından
tartışmaya açı ktır. CİDP de seyii sürekli progressif, basamakvari progresyon ya da nüksedici şekildedir. Nüksetme oranı olguların üçte biri civarında gözlenmiştir. (2) GBS de remisyondan sonra
tekrarlama oranı % 2 olarak verilmektedir. (2) Olgumuzda tesbit etti ğimiz ekzoftalmi ve konverjansa katılmama şeklindeki görünüm klinikte
bağlantısı kurulamamakla birlikte tedavi sonucu
tamamen gerilemiştir. Üç kez atak ve tama yak ın
iyileşme dikkate değer bulunmu ştur. Olgumuz
seyir ve bulgulanyla Guilain-Barre Sendromunun
kronik bir variantı kabul edilen CİDP ye benzerlik göstermektedir. Bu nedenle sunularak özellikleri gözden geçirilmi ştir.
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Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (Cİ DP), Guillain-Barre Sendromu (GBS) nun
kronik bir variantı olarak kabul edilmektedir. (2)
Gelişimlerindeki seyri d ışında CİDP ve GBS'nin
özellikleri benzerdirler. CIDP olgular ının yaklaşık
% 50'si sürekli progresyon, üçte biri relaps, geriye
kalanları ise 6 ay ya da daha fazla sürede pik yaparak monofazik katırlar. (2) Etiolojide en çok
kabul edilen hipotez allerjik orijinli oldu ğudur.
Nadir olgularda baş langıçtan birkaç hafta önce
enfeksiyon, a şı ve enjeksiyonlar tan ımlanmıştır.
Her yaş ta görülebilirse de pik 5 ve 6'nc ı dekattadı r. Güçsüzlük ve sensoryel semptomlar ayn ı
orandadı r. Proksimal kas güçsüzlü ğü distal kadar
belirgindir. Bu yüzden oturur durumdan kalk ışta
ya da bir şeyi başını n üzerine korken güçlük çekerler. Erkeklerde daha çok görülmü ştür. Tanı
EMG ile yap ılan sinir ileti çalışmalarında gösterilen multi fokal demiyelinizan özelliklere (2, 3) sinir biopsisi ile do ğ rulanan inflamatuar demiyelinizan değişikliklere bağlıdır.
Beyin omirilik sıv ısında hücre sayısı genellikle
normaldir. Protein miktar ı çoğunlukla artmıştır.
Ancak normal çı kması tanıyı reddettirmez. Çünkü protein yüksekli ği inflamatuar radiküler lezyonlann varlığına bağlıdı r. Tenavide kortikosteroitler, azothioprine ve plazmaferez kullan ılmaktadır.
OLGU: 40 yaşında kadın hasta, memur. 28.8.
1986 tarihinde yatırıldı . 25 gün önce kol ve bacaldanndaki ani güç kayb ı ile kliniğimize başvurdu. 10 yıl önce doğumu takiben 4 ay süren, 3.5
yıl ence de 3-4 ay süren benzer bir tablo olmu ş
ve düzelmiş . Nörolojik muayenesinde, sol göz
ekzoltalmik ve konverjansa kat ılmıyordu. Kas gücü, sağ üstte 4/5, sol üstte -4/5, sa ğ altta -1/5,

sol altta -5/5 bulundu. İnterosseal kaslarda ve alt
ekstremitelerde belirgin atrofi vard ı. Hafif derecede hipotoni, derin tendon reflekslerinde bilateral azalma vardır. Taban derisi refleksi bilateral
planter yanıt veriyordu. Göz bulgusu için yap ılan
oftalmolojik konsültasyon sonucu normal de ğerlendirildi. Bilgisayarlı beyin tomogrofisi normal
bulundu. Akciğer grafisi ve di ğer rutin tetkikler
normaldi. İlk lomber ponksiyonda alınan likorda
protein % 160 mg, hücre 6 adet bulundu. EMG
de ekstansör digitorum brevis kas ında tam denervasyon ile bidikte motor aktivite yoklu ğu, muayene edilen diğer kaslarda nörojen tutulmayı göstermiş ve sinir iletim hızlarında yavaşlama sözkonusu idi. Tedaviye 75 mg/gün ile ba şlandı, B vitaminleri verildi. Daha sonradan ACHT eklendi.
Yardımla yürüyebilir hale geldi. BOS tetkikinde
protein % 60 mg, hücre 2 adetti. Bu haliyle taburcu edilen hastanın sonraki periyodik kontrollerinde tama yakın iyilik hali içinde oldu ğu gözlendi.
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İskemik serebrovasküler hastal ığa bağlı gelişen delirium oldukça enderdir. Görme bozulduklany-
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