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Multiple Skleroz ve Uveit Birlikteliği
Association of Multiple Sclerosis and Uveitis
Öz / Abstract

Cansu Söylemez, Ufuk Emre, Yüksel Erdal, Kübra Avcı Gülen, Şirin Saçak
Multipl skleroz (MS) olgularında, optik nöropatiden daha az sıklıkta
görülen ve farklı tedavi yaklaşımları gerektirebilen üveit tablosunun
muayene ve takipte akılda bulundurulması önem taşımaktadır. Biz bu
yazıda, üveit ve MS tanısı alan iki olguyu sunarak sık görülmeyen MS ile
üveit birlikteliğine dikkat çekmek istedik.

In patients with multiple sclerosis (MS), it is important to keep in mind
the examination and follow-up of uveitis table which are less frequent
in optic neuropathy and may require different treatment approaches.
In the present study, we wanted to draw attention to the uncommon
MS and uveitis association by presenting two cases of uveitis and MS.
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Giriş
Multipl skleroz (MS) olgularında birçok otoimmun, inflamatuar hastalığın birlikte görüldüğü, hastalık ayırıcı tanısında önemli yere sahip oldukları bilinmektedir. Bu hastalıklar içinde inflamatuar oküler hastalıklar ayrıca önemli bir yere sahiptir. Oküler inflamatuar hastalıklardan üveit
sıklığının, MS hastalarında %0,4-26,9 oranlarında olduğu bildirilmiştir (1, 2). Biz bu yazıda üveit
tanısı alan görüntüleme, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve klinik bulguları ile MS düşünülen iki olguyu
sunmak, MS ile üveit birlikteliğine dikkat çekmek istedik.
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Olgu 1
33 yaşında kadın hasta yaklaşık 1,5 yıldır olan ellerde ve ayaklarda uyuşma şikâyeti ile nöroloji
polikliniğine başvurdu. Hastanın öz geçmişinde, eklem ağrıları ve 10 yıl önce geçirilmiş bilateral
üveit atağı dışında özellik saptanmadı. Fizik muayenesinde özellik saptanmayan hastanın nörolojik muayenesi, lhermitte bulgusu ve vibrasyon duyu bozukluğu dışında normal sınırlarda idi. Göz
konsültasyonunda, üveite bağlı sekel değişiklikler dışında bulgu saptanmadı. Kraniyal manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) incelemesinde supratentoriyal nodüler kontrast tutulumu gösteren 3-4 adet multipl plak, infratentoriyal 1 adet demiyelizan özellikte plak saptandı (Resim 1.
a-c). Kontrolde çekilen servikal MRG’de de MS ile uyumlu demiyelinizan plak saptandı (Resim 2).
Behçet, sarkoidoz ve diğer vaskülit nedenleri açısından değerlendirilen hastada patolojik bulgu
saptanmadı. Nöromiyelitis optika (NMO) antikoru negatif sonuçlandı. BOS incelemesi normal sınırlarda idi. Tibial somatosensorial uyandırılmış potansiyel (SEP) ve vizüel uyarılmış potansiyel
(VEP) incelemeleri normaldi. Romatoloji bölümüne yönlendirilen hasta klinik ve radyolojik takibe
alındı. Klinik takibinde dış merkezde yapılan BOS incelemesinde oligoklonal band (OKB) pozitifliği
saptanan hastaya immun modülatör tedavi (interferon 1 a 44 mikrogram haftada 3 defa) başlandığı öğrenildi. Hastadan sözlü onam alındı.
Olgu 2
41 yaşında erkek hasta, hastaneye başvurusundan 20 gün önce gelişen sağ kol ve bacakta uyuşma,
sol kolda güçsüzlük şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Hastanın kraniyal ve servikal MRG de sağ
temporal lobda eksternal kapsül posteriorundan başlayan, sağ temporal ventrikül boynuzu lateral
kesime periventriküler uzanım gösteren T2 FLAIR ve T2A incelemelerde yüksek sinyalli demiyelinizan odak (Resim 3), C3-4 düzeyinde spinal kord sol yarısında T2A’da hiperintens, T1A’da hafif hipointens longitudinal hafif ekspansil karakterde periferal halkasal kontrast tutan lezyonlar izlendi
(Resim 4a, b). Hasta demiyelinizan hastalık ön tanısıyla servise interne edildi. Özgeçmişinde kronik
bronşit ve sigara kullanım öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde özellik saptanmayan hastanın
nörolojik muayenesinde patolojik olarak sol kol 4/5 monoparezikti ve sağ tarafta hemihipostezisi
mevcuttu. Hastaya lomber ponksiyon tetkiki yapıldı. Rutin kan tetkiklerinde özellik saptanmayan
hastanın BOS incelemesi normal sınırlardaydı ve OKB tip 2 pozitif sonuçlandı. Vaskülit markerları
negatifti. VEP incelemesinde bilateral P100 latanslarında uzama saptandı. Hastaya 7 gün pulse
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steroid tedavisi verildi. Tedavi sonrası şikayetlerinde düzelme gözlendi. Tetkikleri tamamlanan hasta taburcu edildi. Taburcu olduktan 1 hafta sonra sol gözde ağrı ve görme kaybı gelişen hastanın
göz hastalıklarına başvurduğu ve sol gözde ön kamerada fibrin
membran, ultasonografik incelemede vitrede fibrin bant,posterior
sineşi saptanması üzerine üveit ön tanısıyla göz servisine interne
edildiği öğrenildi. Sarkoidoz, behçet, mantar enfeksiyonuna yönelik yapılan tetkiklerinde ek bulgu saptanmadı ve NMO antikorları
negatif bulundu. Göz kliniği tarafından interferon tedavisi başlanan hastaya medikal tedaviden fayda görmemesi, bulguların hızlı
kötüleşmesi nedeni ile sol göze evisserasyon uygulandı. Olgu demiyelizan hastalık ve üveit tanıları ile takibe alındı. Üveit atağından
yaklaşık 6 ay sonra yapılan değerlendirmesinde ek patolojik belirti
ya da bulguya rastlanmadı. Kontrolde çekilen kraniyal ve spinal
MRG’de yeni gelişen bulguya rastlanmadı. Dış merkezde hastaya
oral immunsüpresan tedavi başlandığı öğrenildi. Hastadan sözlü
onam alındı.

Tartışma
MS santral sinir sisteminin kronik demiyelizan bir hastalığıdır (3).
MS’li olgularda en sık görülen oküler bulgu optik nevrit iken, klinik tabloya %0,4 ile %26,9 arasında değişen oranlarda üveit eşlik
edebilir. Üveit 20-50 yaş arası kadınlarda daha sık görülür, kronik
seyirlidir ve uzun süreli görsel prognozu genellikle iyidir (4). MS
de görülme şekli sıklıkla intermedier ve arka üveit şeklindedir (2).
Sinir ve göz dokusu aynı embriyolojik hücrelerden köken aldığı için
MS ve üveitin etyolojik olarak ilişkili olabileceği düşünülebilir (5).
Üveitte venlerde kılıflanma (periflebit) arteriol iltihabına (periarterit) göre daha sık bir bulgudur (6). Retina normal olarak miyelin
içermez çünkü bu, fototransdüksiyonun önemli işlevini etkiler.
Retinadaki miyelin eksikliğine rağmen, MS ile ilişkili üveitteki retinal periflebit, MS hastalarının beyinlerinde oluşan venüler inflamasyona benzemektedir. Histoloji, MS’de merkezi sinir sistemi
(MSS) ve retinadaki damarlar etrafında benzer hücresel birikimler
göstermiştir. Buna göre, benzer inflamasyon süreçlerinin, miyelin
varlığına bakılmaksızın, MS ile ilişkili üveit olan hastaların beyninde ve retinasında meydana geldiği söylenebilir. MS’deki retinal pea
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riflebit MS ile ilişkili MSS lezyonu olarak düşünülebilir (7). Retinal
periflebit MS’in aktif olduğu durumlarda daha sık gözlenmektedir
(8). İzole optik nöritli bir hastada retinal periflebit bulunması MS
gelişmesi için ilk bulgu olabileceği ve bu hastalarda %14 oranında
MS gelişme riski olduğu bildirilmiştir (9).
MS hastalarında genetik olarak üveite bir yatkınlık olduğu, intermedier üveitlerle ilişkili IL2RA rs2104286 gen polimorfizminin, ilginç olarak MS ve diğer otoimmun hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (3). 1254 üveit hastasının değerlendirildiği çalışmada,
16 hastada MS saptanmış ve bunların %56’sında başlangıç semptomunun üveit olduğu belirlenmiştir. Üveitin özellikle bilateral
olduğu ve kadınlarda daha sık görüldüğü vurgulanmıştır (3, 10).
İlk olgumuzun öz geçmişinde yıllar önce bilateral üveit geçirdiği
o dönemde yapılan incelemelerinde bir özellik saptanmadığı belirlendi. Başvuruda belirttiği duyusal semptomların dışında öykü
ve muayenede ek sorun tarif etmemekte idi. İkinci olgumuzda ise
duyusal ve motor semptomların olduğu ataktan kısa bir süre sonra
üveit atağı gelişmişti. Üveit atağı klasik bir seyir göstermemiş hızlı,
agresif seyretmiştir. Literatür incelememizde benzer bir olgu bildirimine rastlamadık.
MS ve üveitin birlikte olduğu durumlarda tedavi ve takip konusunda az sayıda çalışma vardır. Yapılan çalışmalarda, hastada vazoproliferasyonun eşlik ettiği tıkayıcı vaskülit varlığında pulse steroid
ile birlikte lazer tedavisinin de yapılmasının uygun olduğu belirtilmektedir (2). Ayrıca MS tedavisinde kullanılan interferon-beta
1a’nın üveitle birlikte olan MS hastalarında intraoküler aktiviteyi
baskılamakta etkin olduğunu ve görme keskinliğinde artış yönünde olumlu etkisi olduğu bildirilmiştir (11).

Sonuç
MS ve üveit birlikteliği çok sık olmamakla birlikte kolayca gözden
kaçabilir. Hastanın ilk bulgusu üveit olabilmekte ve detaylı sistemik
inceleme sırasında MS tanısı konulabilmektedir. Üveit gelişen MS
hastalarının dışında, üveitli bir hastanın ayrıntılı oftalmolojik muayenesinin yapılarak MS ile ilişkili üveitin karakteristik özelliklerine
sahip olup olmadığının belirlenmesi, MS gelişim riski ve takip açısın-

b

Resim 1. a-c. (a) Olgu 1’in kraniyal MRG sagittal T2 sekansda hiperintens lezyonlar
(b) Olgu 1’in kraniyal MRG aksiyal T1 kontrastlı sekansda kontrast tutan lezyon
(c) Olgu 1’in kraniyal MRG aksiyal FLAIR sekansda infratentoriyal lezyonlar

c
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Resim 2. Olgu 1’in servikal MRG sagittal T2 kesitlerde longitudinal
multipl hiperintens lezyonlar
a

Resim 3. Olgu 2’nin kraniyal MRG aksiyal T2 FLAİR incelemesinde sağ
eksternal kapsülde hiperintens lezyon
b

Resim 4. a, b. (a) Olgu 2’nin servikal MRG sagittal T2 sekansda C3-C4 düzeyinde longitudinal lezyon
(b) Olgu 2’nin servikal MRG kontrastlı T1 sekansda C3-4 düzeyinde periferal kontrast tutan hiperintens lezyon

dan yarar sağlayabilir. Üveit hastalarının değerlendirilmeleri sırasında klinik ve radyolojik olarak MS’e ait bulgulara, MS olgularında ise
göz muayenelerinde optik nörit dışında üveit açısından da dikkatli
olmak hastaların takipleri ve tedavi yönetiminde önem taşır.
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