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‹skemik Monomelik Nöropati:
Olgu Sunumu

Kemal Tutkavul*, Recai Türko¤lu*, Hülya Tireli*
Ischemic Monomelic Neuropathy: Case Report
Bir ekstremitenin büyük arterinin proksimal k›sm›n›n akut
oklüzyonunun ya da içerisine ﬂant yerleﬂtirilmesinin, ilgili
ekstremite distalinde, akut ortaya ç›kan, aksonal kay›pla
seyreden, periferik nöropati meydana getirmesi; ancak eﬂ
zamanl› aﬂikar kas nekrozu bulunmamas› ‘’‹skemik Monomelik Nöropati’’ ad› ile an›lmaktad›r. Bu sunum ile iskemik
monomelik nöropati antitesine dikkat çekmek.
Sunulan iki olguda ortak tablo, akut olarak baﬂlayan, ekstremite distalinde, çok say›da periferik sinirin distaline s›n›rl›, ﬂiddetli duysal yak›nmalara ve motor zaafa yol açm›ﬂ
olan klinik tablodur. ‹lk olguda EMG bulgular› ilgili ekstremitede, distal periferik sinirlere s›n›rl›, akut yerleﬂmiﬂ bir
nöropatinin varl›¤›n› göstermiﬂtir. ‹lk olguda hastaya litotomi pozisyonunda t›bbi giriﬂim uygulanm›ﬂ olmas›ndan,
ikinci olguda ise ayn› alt ekstremite proksimal arterinden
yap›lm›ﬂ olan periferik ve koroner anjiografiden hemen
sonra klinik tablonun meydana gelmiﬂ olmas›, bu giriﬂimlerin tetikleyici bir rol oynam›ﬂ olabilece¤ini düﬂündürmüﬂtür.

Acute occlusion of, or shunt placement in, a major limb artery proximally causes multiple axonal-loss mononeuropathies distally in the limb. To discuss the ischemic monomelic neuropathy.
Acute onset severe parestesias and weakness restricted
to distal parts of multiple nerves in distal extremities were
shared clinic picture of presented cases. EMG of the first
case demostrated an acute onset neuropathy restricted to
distal parts of peripheral nerves. The lithotomy position during an medical intervention in the first case, the peripheral
and coronary angiography in the second case preceded
the clinical picture in both cases. These interventions may
be had an triggering effect.
It must be remembered that acute onset, distal part of the
extremity restricted, multiple neuropathy, without signs of
ischemia at skin or muscle could be originate from peripheral arterial perfusion difficulthy.

Ekstremite distaline s›n›rl›, akut baﬂlayan multipl nöropati
tablosunun, deri ya da kas gibi dokularda iskemi bulgular›
bulunmasa da periferik arteriyel perfüzyon bozuklu¤u ile
iliﬂkili olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
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Giriﬂ

Olgu 1

Ekstremite distalinde, s›kl›kla akut ortaya ç›km›ﬂ
olan ﬂiddetli a¤r›, yanma, so¤ukluk, solukluk, siyanoz,
nab›zlar›n zay›f olmas› ya da al›namamas›, birden çok
periferik sinir alan›nda hipoestezi, motor zaaf, ciltte ve
t›rnaklarda trofik de¤iﬂiklikler, kaslar›n palpasyonda
çamur k›vam›nda olmas› ﬂeklinde bir klinik tablo ile
karﬂ›laﬂan hekim, ilgili ekstremiteyi sulayan ana arterlerde periferik arteriyel perfüzyon bozuklu¤u tan›s›
koymakta zorlanmayacakt›r.
Ancak periferik arteriyel perfüzyon bozuklu¤u, yukar›da tan›mlanm›ﬂ oldu¤undan çok daha az semptom
ile de karﬂ›m›za ç›kabilmektedir. Dokular›n iskemiye
dayan›kl›l›klar› farkl› oldu¤undan, iskemi k›sa sürdü¤ünde, sadece iskemiye en duyarl› olan dokulara ait
semptom ve bulgular bulunmaktad›r. Az bilinen bir
gerçek ise periferik sinir aksonu iskemiye en duyarl›
doku oldu¤u için k›sa süreli ya da kritik iskemi oluﬂturan durumlarda, ön planda periferik sinir hasarlanmas›na ba¤l› bulgular ortaya ç›kmaktad›r.1,2,3
Bir ekstremitenin büyük arterinin proksimal k›sm›n›n akut oklüzyonunun ya da içerisine ﬂant yerleﬂtirilmesinin, ilgili ekstremite distalinde, akut ortaya ç›kan,
aksonal kay›pla seyreden, periferik nöropati meydana
getirmesi; ancak eﬂ zamanl› aﬂikar kas nekrozu bulunmamas› “‹skemik Monomelik Nöropati” ad› ile an›lmaktad›r.1,2
Nöroloji konsültasyonunda konmuﬂ olan bu tan›dan
hareketle, iskemik monomelik nöropati antitesinin tart›ﬂ›lmas›, risk faktörlerinin tan› ve tedavi uygulamalar›
aﬂamas›nda göz önünde tutulmas›n›n hat›rlat›lmas› hedeflenmiﬂtir.

66 yaﬂ›nda kad›n hastada, 2 haftad›r varolan kar›n
a¤r›s›, bulant›, kusma ve iﬂtahs›zl›k nedeniyle incelendikten sonra sa¤ over lojunda saptanm›ﬂ olan kist için
ameliyata haz›rland›¤› s›rada, litotomi pozisyonunda
küretaj iﬂleminden sonra sol alt ekstremitede a¤r›, güçsüzlük ortaya ç›km›ﬂt›r. Muayenesinde sol alt ekstremite distalinde so¤ukluk saptanm›ﬂ, nab›zlar al›namam›ﬂ,
ayak parmaklar›nda hassasiyet bulunmuﬂ, yap›lm›ﬂ olan
arteriyel renkli doppler ultrasonografide Arteria femoralis kommunis’den A. Poplitea’ya kadar olan segmentte oklüzyon saptanm›ﬂt›r. Ondört y›ld›r diabetik ve hipertandü oldu¤u ö¤renilen hastan›n lomber Manyetik
Rezonans Görüntüleme’sinde L4-L5 seviyesinde, sa¤
tarafta (asemptomatik tarafta) paramedian disk hernisi
saptanm›ﬂt›r.
Onikinci günde yap›lm›ﬂ olan nöroloji konsültasyonunda, ileri derecede halsiz olan hastan›n sol ayak bile¤i a¤r›s› ile sol ayak taban›nda uyuﬂma ﬂikayetleri dikkat çekmiﬂ, sol ayak ekstansiyonu 0/5, fleksiyonu 3/5
bulunmuﬂtur.
Antiagregan, antikoagülan, rheolojik, vazodilatatör
tedavi, elektromiyografi (EMG) önerilmiﬂtir. Arteriyel
doppler ultrasonografi, damar cerrahisi konsültasyonu
önceden yap›lm›ﬂ olan hastan›n EMG’sinde, dört ekstremitede periferik sinirler uyar›lm›ﬂ, sol alt ekstremitede konsantrik i¤ne EMG yap›lm›ﬂt›r. Solda Adduktor
hallusis kas›ndan kay›tla tibial, Ekstansör digitorum
brevis kas›ndan kay›tla peroneal motor cevaplar kaydedilemezken sa¤ taraftan kaydedilmiﬂ; iki yanl› Tibialis
anterior kaslar›ndan motor cevaplar kaydedilmiﬂtir. Di¤er sinir ileti çal›ﬂmalar›nda alt ekstremitelerde bask›n,
duysal ve motor lif tutulumu yapm›ﬂ, uzunlukla iliﬂkili

Tablo 1: Olgu 1’in EMG incelemesi
Sinir ‹leti Çal›ﬂmas›
(kay›t yeri)

Sural (iç malleol)

Distal Amplitüd
(µV ya da mV)

Distal Latans
(msn)

R

L

‹leti H›z›
(m/sn)

R

L

R

L
YK

YK

YK

YK

YK

YK

Posterior tibial (AH)

1,56

YK

5,4

YK

32,3

YK

Fibular (EDB)

2,86

YK

4,2

YK

35,9

YK

Fibular (TA)

1,73

3,23

2,35

2,75

48,4

36,5

YK

YK

YK

YK

YK

YK

10,4

10,6

2,78

2,92

45

45,5

Median (APB)

5,66

3,67

7,05

5,2

48,8

37,1

Ulnar (ADM)

7,29

5,8

3,15

3,6

47,1

46,7

Median D‹ (bilek)
Ulnar D‹ (bilek)

YK: yan›t kaydedilemedi, R : Sa¤, L : Sol, D‹:Duysal ileti, APB: Abduktor pollisis brevis, ADM: Abduktor digiti minimi
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Tablo 2: ‹¤ne EMG de¤erlendirmesi
‹¤ne EMG (kas)

Giriﬂ aktivitesi

Pozitif diken

Fibrilasyon

Amplitüd(mV)

ﬁekil

Kat›l›m

L EDB

var

yok

yok

kaydedilemedi

kaydedilemedi

kaydedilemedi

L EHL

var

yok

yok

kaydedilemedi

kaydedilemedi

kaydedilemedi

L FHB

var

yok

yok

kaydedilemedi

kaydedilemedi

kaydedilemedi

L AT

var

yok

yok

1-2

BF, TF

seyrelme

L Gastr.med

var

yok

yok

1 – 1.5

BF, TF

tam

L BF k›sa

var

yok

yok

1 – 1.5

BF, TF

tam

L BFuzun

var

yok

yok

1 – 1.5

BF, TF

tam

L RF

var

yok

yok

1 – 1.5

BF, TF

tam

EDB: Ekstansör digitorum brevis, EHL: Ekstansör hallusis longus, FHB: Fleksör hallusis brevis, AT: Anterior tibial, BF: Biseps femoris, RF: Rektus femoris

bir periferik nöropati sendromu ve iki yanl› bilek kanal› sendromu ile uyumlu bulgular saptanm›ﬂt›r. ‹¤ne
EMG’sinde (12. günde) sol Ekstansör digitorum brevis,
Ekstansör hallusis longus ve Fleksör hallusis brevis
kaslar›nda giriﬂ aktivitesi bulundu¤u halde, patolojik
spontan faaliyet saptanmam›ﬂ, istemli motor aktivite
kaydedilememiﬂ; Tibialis anterior, Biseps femoris k›sa
ve uzun baﬂlar›, Gastroknemius medial baﬂ› ve Rektus
femoris kaslar›nda ise i¤ne EMG bulgular› normal bulunmuﬂtur.
Ortaya ç›km›ﬂ olan periferik arteriyel hastal›k nedeniyle planlanm›ﬂ olan ameliyat›n ertelenmiﬂ oldu¤u, damar cerrahisi poliklini¤inden takip edilmek üzere hastan›n taburcu edilmiﬂ oldu¤u ö¤renilmiﬂ, klinik tablonun gidiﬂat› hakk›nda bilgiye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Olgu 2
72 yaﬂ›nda erkek hastada, dilate kardiyomiyopati ile
ileri derecede mitral yetmezlik tan›lar› konmuﬂ, sa¤ femoral arterden kateterizasyon yolu ile yap›lm›ﬂ olan periferik ve koroner anjiografisinden sonraki sabah uyan›nca sa¤ bacak distalinde ﬂiddetli a¤r›, yanma ve güçsüzlük ortaya ç›km›ﬂt›r. Dördüncü aydan beri sa¤ bacakta devaml›, hafif derecede a¤r› oldu¤u, 3 ay önce yap›lm›ﬂ olan periferik arteriyel renkli doppler ultrasonografide sa¤ Arteria femoralis kommunis’de ateroskerotik de¤iﬂiklikler, sa¤ A. Femoralis superfisialis’de
ileri derecede aterosklerozis ile obliterasyon, sa¤ A.
Poplitea, A. Tibialis posterior ile A. Dorsalis pedis’de
belirgin derecelerde ak›m azalmas› saptanm›ﬂ oldu¤u
ö¤renilmiﬂtir. Muayenesinde sa¤ ayak parmaklar›nda
ekstansiyon ve fleksiyon 2/5, ayakta 3/5; sa¤ aﬂil refleksi abolik; sa¤ bacak distalinde hipoestezi, hipoaljezi,
hiperpati bulunmuﬂtur. Antiagregan, antikoagülan, rheNöropsikiyatri Arﬂivi, Cilt 40, Say› 3-4, 2003

olojik, vazodilatatör tedavi, arteriyel doppler ultrasonografi, EMG, damar cerrahisi konsultasyonu önerilmiﬂ ancak bir daha haber al›namam›ﬂt›r.
Tart›ﬂma
‹skemik monomelik nöropati, ilgili ekstremitenin
arteriyel kan ak›m›n›n aniden duraksamas› sonucunda,
ekstremite distalindeki periferik sinir dokusunun enfarkt› ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.2 Wilbourn ve ark. yedi
y›lda 14 hastada bu tan›y› koyduklar›n› bildirmiﬂlerdir.1
‹skemik monomelik nöropati nadir tan›nan bir antite
olarak bilinmektedir.3 Bu bildiride sözü edilen iki olgu
da 1 y›ll›k bir süre içinde tan›nm›ﬂ olgulard›r.
Büyük, proksimal arterlerin spontan ya da ilatrojenik
oklüzyonu, embolizasyonu, intraaortik balon pompas›n›n yerleﬂtirilmesi, kardiyopulmoner bypass kanülasyonu, brakiyal arter-sefalik ven ﬂant› etiyolojiden sorumlu
tutulmuﬂtur.2,1 ‹lk olguda hastaya litotomi pozisyonunda
t›bbi giriﬂim yap›lm›ﬂ olmas›ndan, ikinci olguda ise ayn› alt ekstremite proksimal arterinden yap›lm›ﬂ olan periferik ve koroner anjiografiden hemen sonra klinik tablonun meydana gelmiﬂ olmas›, bu giriﬂimlerin tetikleyici bir rol oynam›ﬂ olabilece¤ini düﬂündürmüﬂtür.
En ön planda gelen semptomlar, el ya da ayakta,
derin yerleﬂimli, devaml›, distal-proksimal gradyan›
gösteren, közalji benzeri yanma olup, duysal yak›nmalar›n motor zaaftan daha fazla dile getirildi¤i bildirilmiﬂtir.1 A¤›r iskemik monomelik nöropati olgular›nda
ayak parmaklar›n›n fleksiyon ve ekstansiyonunda zaaf
saptand›¤› ancak Tibialis anterior ve Gastroknemius
kaslar›nda zaafa rastlanmas›n›n s›rad›ﬂ› oldu¤u bildirilmiﬂtir.2
Sunulan iki olguda ortak tablo, akut olarak baﬂlayan, ekstremite distalinde, çok say›da periferik sinirin
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distaline s›n›rl›, ﬂiddetli duysal yak›nmalara ve motor
zaafa yol açan klinik olmuﬂtur.
‹skemik monomelik nöropatide EMG bulgular›, bir
ekstremite distal bölgesinde, motor ve duysal sinir aksonlar›nda kay›p oldu¤unu gösteren bulgular ﬂeklinde
tan›mlanm›ﬂt›r.2
‹lk olguda EMG bulgular›, ilgili ekstremitede, distal
periferik sinirlere s›n›rl›, akut yerleﬂmiﬂ bir nöropatinin
varl›¤›n› göstermiﬂtir. Hastan›n EMG’sinde ayn› zamanda alt ekstremitelerde bask›n, duysal ve motor lif
tutulumu ile seyreden bir periferik nöropati sendromunun bulgular›n›n olmas› elektrofizyolojik bulgular›n
yorumlanmas›n› güçleﬂtirmiﬂ olmakla beraber semptomatik taraf aleyhine varolan aﬂikar asimetrik veriler antitenin tan›nmas›nda yard›mc› olmuﬂtur. ‹nceleme olay›n 12. gününde yap›ld›¤› için incelenmiﬂ olan distal
kaslarda giriﬂ aktivitesi oldu¤u halde denervasyon bulunmamas›, sözkonusu kaslar›n biyoelektriksel olarak
intakt oldu¤u, aktif denervasyon bulgular›n›n ise henüz
kendini göstermedi¤i ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r. Nisbeten proksimal yerleﬂimli kaslarda ise istirahatte ve istemli kas›lma s›ras›nda biyoelektriksel faaliyetin tamamen normal olmas› distal-proksimal gradyan› lehine
de¤erlendirilmiﬂtir.
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‹lk olguda Diyabetes mellitus, hipertansiyon ile malignite kuﬂkusu, ikinci olguda ise bilinmekte olan periferik arteriyel yetmezlik, dilate kardiyomiyopati ile ileri derecede mitral yetmezlik, hastalar için varolan risk
faktörleri olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Diyabetes mellitus, hipertansiyon ile sigara içiminin iskemik monomelik nöropati için risk faktörleri oldu¤u literatürde bildirilmiﬂtir.4
Sonuç olarak ekstremite distaline s›n›rl›, akut baﬂlayan multiple nöropati tablosunun, deri yada kas gibi dokularda iskemi bulgular› bulunmasa da periferik arteriyel perfüzyon bozuklu¤u ile iliﬂkili olabilece¤i ak›lda
tutulmal›d›r.
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