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Özet

Abstract

Tümefaktif multiple skleroz fokal serebral kitle şeklinde prezente olan nadir bir de-

Tumefactive multiple sclerosis is a rare demyelinating disease presenting with

miyelinizan hastalıktır. Geniş demyelinizan lezyonlarla karekterize olan bu tablo-

a focal cerebral mass. It has been reported that this disorder charecterized by

nun monofazik seyir gösterdiği veya sonradan tipik MS(Multipl skleroz)’e dönüşebildiği bildirilmiştir. Klinik ve radyolojik olarak genellikle tümör veya apseden ayrımı zordur. Ayırıcı tanıda eğer şüphe varsa invazif girişimlerden önce görsel uyarılmış potansiyeller ve BOS tetkiki yapılması, yüksek doz kortikosteroid tedavisi denenmesi önerilmektedir.

large, demyelinating lesions has displayed a monophasic course or subsequently
it could develop into typical MS(Multipl sclerosis). Clinically and radiographically,
the disease is usually difficult to differentiate from a tumor and abscess. If there
is a doubt in the differential diagnosis, visual evoked potentials and CSF analysis
and a trial with high dose corticosteroids should contribute to the evaluation of
the patient before invasive procedures are started.
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Giriş
Tümefaktif multipl skleroz MS’in nadir görülen bir varyantı olup,
MRG ile gösterilebilen geniş çevresel ödemi olan ve kitle etkisi olan demyelinizan plakların (>2 cm) varlığı ile karekterizedir.
Geniş demyelinizan lezyonlarla karekterize olan bu tablonun monofazik seyir gösterdiği veya sonradan tipik MS’e dönüşebildiği
bildirilmiştir. Özellikle geniş demyelinizan lezyonların daha sonradan tipik RRMS’e nasıl dönüştüğü pek bilinmemektedir. Bununla birlikte bazı MS’li olgularda hastalığın seyri sırasında atipik kontrast tutulumu gösteren, geniş, soliter ve çevresel ödemin daha belirgin olduğu tümefaktif lezyonlara’da rastlanabilir
[1, 2]. Bu yazıda sağ hemiparezi ile başvuran, klinik gözlem ve
radyolojik olarak tümör benzeri geniş çevresel ödemi olan tümefaktif MS plağı ile karekterize intravenöz steroid tedavisine dramatik yanıt veren 28 yaşındaki erkek olgudan bahsedilmektedir.
Olgu Sunumu
28 yaşında erkek hasta . Dış merkezde relapsing remitting multipl skleroz tanısı almıştı. Kliniğimize her iki kol ve bacağında
kuvvetsizlik şikayetiyle başvurdu. Yapılan nörolojik muayenesinde patolojik olarak sağ nazolabial oluk silikti, sağ kol ve bacakta
+2/5, sol kol ve bacakta +4/5 motor yanıt mevcuttu, sağ yüz yarısında, sağ kol ve bacakta belirgin tüm vücutta his kaybı vardı,
derin duyu(pozisyon) bozuktu, derin tendon refleksleri hiperaktif
ve Babinski bilateral pozitifti. Özgeçmişinde 2007 yılında her iki
bacağında uyuşma, kuvvetsizlik ve idrar kaçırma, 2008 yılında
çift görme ve sağ kolda uyuşma, 2010 yılında sağ yüz yarısında uyuşma, sağ kolda kuvvetsizlik, idrar inkontinansı ile karakterize atak öyküleri mevcuttu. Hastanın relapsing remitting multipl skleroz tanısı 2010 yılında konmuş, intravenöz prednol verilmiş ve immünomodülatör tedavisi başlanmış fakat hasta cilt reaksiyonları nedeniyle kullanmamış. Şikayetleri 2-3 ay içerisinde
tama yakın düzelmiş. Özgeçmişinde başka herhangi bir immünomodilatör veya immünsüpresif ilaç kullanım öyküsü bildirilmedi. Laboratuvar incelemelerinde hemogram, biyokimya, HIV,
brucella, salmonella, treponema pallidum, sitomegalovirüs, toksoplazma gondi ve otoimmun antikorlar incelemeleri normaldi.
Beyin omurilik sıvısı oligoklonal band negatifti, Görsel uyarılmış
potansiyeller(VEP), işitsel uyarılmış potansiyeller(BAEP) normaldi. Somatosensorial uyarılmış potansiyeller(SEP) de solda fasiculis grasilis tutulum bulguları izlendi. Beyin manyetik rezonans görüntüleme(MRG) incelemesinde sol orta serebellar pedinkül düzeyinde T2 hiperintens, T1 hipointens, intravenöz kontrast madde sonrasında periventiküler komponentinde silik sınırlı, açık ring formasyonunda çevresel kontrast tutulumu gösteren lezyon ve korpus kallozum düzeyinde, periventriküler ve derin beyaz cevherde periferal halka tarzında kontrast tutulumu
gösteren multipl lezyonlar izlendi. Servikal MRG’de C1, C2 düzeyinde kontrast tutmayan T1 hipointes T2 de hiperintens demyelinizan plak izlendi. Tedavide 10 gün 1gr inravenöz metilprednizolon uygulandı, immünomodülatör tedavi, interferon beta 1b
başlandı ve taburcu edildi. İlaçlarını düzenli kullanan ve ikinci
ayın sonunda poliklinik kontrolüne gelen hastanın nörolojik muayenesinde kollarda silik parezi mevcuttu ve desteksiz yürüyebiliyordu. Kontrol beyin MRG incelemesinde plak boyutlarında küçülme izlendi. Sağda parietooksipital bölgede izlenen lezyonun
boyutları ilk MRG’de 39x33 mm iken kontrol MRG’de 15x8 mm
olarak, sol frontal bölgedeki lezyonun boyutları önceki MRG’de
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Resim 1. A;T1 ağırlıklı, B; intravenöz kontrast madde sonrası T1 ağırlıklı görüntüleme C;T2 ağırlıklı görüntüleme, D; FLAİR sağittal, E; koronal T2 ağırlıklı görüntüleme, F;Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme, G;ADC

Resim 2. kontrol MRG : H;T1 ağırlıklı, I; intravenöz kontras madde sonrası T1 ağırlıklı görüntüleme K;T2 ağırlıklı görüntüleme, L; FLAİR sağittal , M; koronal T2 ağırlıklı görüntüleme, N; Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme, O;ADC

60x52 mm iken kontrol MRG’de 21x10 mm, solda frontoparietal bölgedeki lezyonun boyutları 50x32 mm iken kontrol MRG’de
36x20 mm, sol orta serebellar pedinkülde izlenen lezyonun boyutları 17x12 mm iken kontrol MRG’de 11x6 mm olarak ölçüldü.
Tartışma
Multipl skleroz çoğunlukla genç yetişkinlerde başlayan santral
sinir sisteminin birçok bölgesinde inflamasyon, demyelinizasyon
ve gliozis alanları ile karakterize kronik bir hastalıktır. Hastalığın
başlıca semptomları motor, duyusal, görsel, serebellar ve otonomik bozukluklardır [3, 4].
Bazen kitle ile karışabilecek kadar büyük demiyelizan lezyonlar
şeklinde heterojen klinik tablolarla karşımıza çıkabilmektedir[5,
6]. 2 cm’den büyük, kitle etkisi olan, ödemli ya da halkasal kontrast tutan multipl skleroz lezyonların varlığında tümefaktif multıpl skleroz olarak adlandırılır. Literatürde bildirilen tümefaktif
demiyelizan olgular nadirdir. Daha yaygın olarak genç bayanlarda bildirilmiştir. Olguların yarıdan fazlasında klinik bulgu ilk kez
ortaya çıkıyorken, daha azında relapsing-remitting ya da progresif MS mevcuttur. Takipte %70 olguda kesin MS gelişirken
daha azında izole demyelinizan sendrom olarak kalır. Semptomlar MS için atipiktir;daha çok fokal kitle lezyonuna bağlı semptomlar (fokal nörolojik defisit, epilepsi, afazi) ortaya çıkar. Patolojik olarak bu lezyonlar MS plaklarından ayrılamaz [7].
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lerde, çoğunlukla yuvarlak hiperintens alanlar şeklinde görülür
ve çevrelerindeki normal dokuda reaktif olarak gelişen yoğun
ödem alanı nedeniyle kitle etkisi oluştururlar. Ayrıca intravenöz
kontrast madde sonrası alınan T1 ağırlıklı kesitlerde ise beyaz
cevher bölgelerinde silik sınırlı, yarım ay şekilli kontrast tutulumu gözlenmesi bu lezyonlar için spesifiktir. Ancak benzer görünümün serebral abse, nekrotik veya kistik beyin tümörlerinde
de izlenebildiği saptanmıştır. Difüzyon ağırlıklı (DA) MRG tekniği kullanılarak yapılan çalışmalarda abse ile nekrotik veya kistik
tümor ayırımı yapılabilmektedir. Yoğun pürülan içerikten dolayı
abseler DA kesitlerde belirgin hiperintensite sinyali gösterirken
zıt olarak kistik veya nekrotik tümörler berrak seröz sıvı içeriğinden dolayı(intratümöral hemoraji veya enfekte olmuş nekrotik tümör hariç) hipointens sinyal ile vizualize olurlar. Ayrıca serebral abselerde, ADC görüntülemelerde kısıtlanmış diffüzyon lehine hipointens sinyaller izlenir [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Olgumuzda MRG incelemede Korpus kallozum düzeyinde, periventriküler
ve derin beyaz cevherde T2 ve FLAIR sekanslarda hiperintens,
T1 ağırlıklı sekanslarında hipointens, intravenöz kontrast madde
sonrasında lezyonun periventiküler komponentinde silik sınırlı,
açık ring formasyonunda çevresel kontrast tutulumu izlenmiş ve
difüzyon ağırlıklı ve ADC görüntülemelerde ise difffüzyon artışı
lehine hiperintens sinyaller saptanmıştır. Difüzyon ağırlıklı MRG
ve ADC görüntüleme bulguları ile tümör ve abse oluşumları ekarte edilmiş ve hikayesinde klinik olarak ataklar ve iyileşmenin olması tümefaktif MS plağı olabileceği ön planda düşünülmüştür.
Görsel uyarılmış potansiyelleri(VEP), işitsel uyarılmış potansiyeller (BAEP), Somatosensorial uyarılmış potansiyeller(SEP) etmek
faydalı olmaktadır. Olgumuzda SEP’ de solda fasiculis grasilis
tutulum bulguları izlendi.
Literatürde multıpl tümefaktif MS lezyonu bildirilen olgular nadirdir. Ekizoğlu ve ark. On dört yaşında kız çocuğunda iki yanlı oksipital bölgelerde, paryetal, temporal bölgelere ve oksipital
kortekse uzanan tümefaktif lezyonlar tanımlamışlardır. Kalanie
H ve ark. 18 yaşında erkek hastada sağ sentrum semiovalede ve
sol oksipital bölgede tümefaktif lezyonlar tanımlamışlardır[14,
15]. Olgumuzda eş zamanlı olarak dört adet sağda parietooksipital bölgede, sol frontal bölgede, sol frontoparietal bölgede,
sol orta serebellar pedinkülde tümefaktif lezyonlar saptanmıştır.
Tedavide yüksek doz kortikosteroid önerilmektedir. Yüksek doz
intravenöz metilprednizolon veya diğer immünsupresif ilaçlarla düzelme görülebilir. Olgumuz steroid tedavisine klinik ve radyolojik olarak olumlu yanıt vermiştir. Tedavide ataklar esnasında intravenöz kortikosteroid, koruyucu tedavide immünomodülatör etkinliği olan interferon beta 1b’ye devam edilmesi planlandı. Nadir vakalarda artmış serebral ödeme bağlı intrakranial basınç artışlarında dekompresif hemikraniektomi etkili olabilmektedir [14]. Bu lezyonlar en çok gliomlar ile karıştığından
sıklıkla biopsi uygulanır. Tedavi sırasında hastanın klinik gözlemi oldukça önemlidir. Tüm bu testler ve steroid tedavisi sonrası klinik iyileşme radyoterapi , kemoterapi ve beyin biyopsisi gibi
invazif yöntemlerin kullanılmasını gereksiz kılmaktadır[15, 16].
Bu olguda literatürde nadir olarak bildirilen intrakranial multipl lezyonlara sahip, steroid ve immünomodülatör tedaviye hem
radyolojik hemde klinik olarak kısa sürede dramatik yanıt veren
tümefaktif multipl skleroz olgusu paylasılmak istenmiş, ayrıca
bu hastaların beyin MRG görüntülerinin abse, gliom ve diğer yer
kaplayıcı intrakranial lezyonlarla karışabileceği, ayırıcı tanıların
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ekarte edilmesiyle hastaların yanlış medikal ve cerrahi işlemlerin önlenebileceği vurgulanmak istenmiştir.
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