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ABSTRACT
Sjogren's syndrome is a slowly progressive autoimmune disease. Neurological
involvement is seen in approximately 20-25% of all cases of Sjogren's syndrome
- 87% in the peripheral nervous system and almost 13%  in the central nervous
system. Neuromyelitis Optica (NMO)-like clinical picture is quite rare in
Sjogren's syndrome. We present clinical and radiological features mimicking
NMO spectrum disorder in two patients who were diagnosed with Sjogren's
syndrome after investigation. In such cases, the early diagnosis and treatment
of Sjogren’s syndrome is of great importance for the prognosis of the disease.
(Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 221-3)
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ÖZET 
Sjögren sendromu yavafl seyirli otoimmün bir hastal›kt›r. Sjögren sendromunda
nörolojik tutulum yaklafl›k %20-25 olguda görülür. Nörolojik tutulumlar›n %87’si
periferik sinir sistemi, yaklafl›k %13’ü santral sinir sistemi tutulumu fleklindedir.
Sjögren sendromunda nöromiyelitis optika (NMO) benzeri klinik tablolar
oldukça nadir görülür. Biz klinik olarak NMO spektrum bozuklu¤unu taklit eden
ve araflt›rmalar sonucu sjögren sendromu tan›s› alan iki hastan›n klinik ve rady-
olojik özelliklerini sunuyoruz. Bu olgularda erken dönemde tan› konularak sjö-
grene yönelik tedavinin bafllan›lmas› hastal›¤›n prognozu aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 221-3)
Anahtar kelimeler: Sjögren Sendromu, santral sinir sistemi, optik nörit, miyelit
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Girifl

Sjögren Sendromu (SS) ekzokrin bezleri etkileyen, klinik ola-
rak bafll›ca göz kurulu¤u ve a¤›z kurulu¤u ile karakterize yavafl
seyirli, kronik, otoimmün bir hastal›kt›r (1). Hastal›k hem santral
sinir sistemi (SSS) hem de periferik sinir sisitemini (PSS) etkile-
yebilir (2). Hastalar›n %20-25’i nörolojik bulgularla karfl›m›za ge-
lebilir (3). Optik nöropati, akut ve kronik miyelopati, nöropati,
multipl skleroz benzeri tablo, ensefalopati, nöbet, trigeminal,
fasyal ve kohlear sinir tutulumu karfl›lafl›labilecek durumlard›r
(4-8). Ay›r›c› tan›da göz ve a¤›z kurulu¤una neden olan viral en-
feksiyonlar, ilaçlar, toksik ve metabolik durumlar, kronik kon-
junktivit, sarkoidoz, diyabet gibi durumlar araflt›r›lmal›d›r. Nöro-
miyelitis optika (NMO), optik nörit ve miyelit klini¤i olan hastalar-
da; spinal MRG’de 3 vertebra aral›¤›n› aflan lezyon, normal veya
MS için atipik özellikler tafl›yan beyin MRG ve anti NMO IgG se-

ropozitifli¤inden en az ikisinin varl›¤›nda tan›s› konulabilen bir
hastal›kt›r (9,10). Sjögren sendromunda NMO benzeri klinik tab-
lolar oldukça nadir görülmekle birlikte son y›llarda giderek dik-
kat çekmeye bafllam›flt›r (11-15). Biz klinik olarak NMO’y› taklit
eden ve araflt›rmalar sonucu Sjögren sendromu tan›s› alan iki
hastan›n klinik ve radyolojik özelliklerini sunuyoruz.

Olgu 1

Yirmi sekiz yafl›ndaki kad›n hasta, Ocak 2008’de son 10 gün-
dür olan ve iki gündür artan her iki kol ve bacak güçsüzlü¤ü, id-
rar yapamama flikayetleri ile acil servise baflvurdu. Nörolojik
muayenesinde patolojik olarak; sa¤da Marcus-Gunn pupili, sa¤-
da görme derecesi 20/100, sa¤ üst ekstremite 3/5, sol üst ekstre-
mite 2/5, her iki alt ekstremite 1/5 kas gücünde, vibrasyon duyu-
su 4 ekstremitede azalm›fl (üstte 6 sn, altta kay›p), eklem pozis-



yon duyusu alt ekstremitelerde bozuktu. Özgeçmiflinde son iki
y›ld›r eklem yerlerinde a¤r›, son iki ayd›r iç s›k›nt›s› ve bunalma
hissi vard›. 

Beyin MRG’de bulbus santralinde T2’de hiperintens görü-
nüm vard› (Resim 1). Spinal MRG’de bulbustan bafllay›p alt tora-
kale kadar devam eden ve spinal ekspansiyona neden olan,
santral yerleflimli T2’de hiperintens, yer yer kontrastlanan lez-
yon görüldü (Resim 2). VEP incelemesinde P100 latanslar› bilate-
ral uzundu. Sedimentasyon: 64 mm/s, ANA 1/40, Anti SS-A ve
Anti RO-52 pozitifti. BOS incelemesinde protein 70 mg/dl, hücre
yok, TORCH ve oligoklonal bant (OKB) negatif, IgG indeksi
0.56’yd›. Brusella, LE hücresi, Lyme, HIV incelemeleri normaldi.
Schirmer testi pozitif, tükrük bezi biyopsisi Sjögren sendromu ile
uyumluydu. Tan› olarak Devic Sendromunu taklit eden bir klinik-
le prezente olan Sjögren sendromu düflünüldü. Hastaya 1 gr/gün
intravenöz metil prednizolon (‹VMP) baflland›. Tedavinin 3. gü-
nünde solunum s›k›nt›s› artt› ve solunum deste¤i sa¤land›. IV sik-
lofosfamid 750 mg/gün baflland›. Yat›fl›n›n 21. gününde kardi-
opulmoner arrest sonucu eks oldu.

Olgu 2

Yirmi dört yafl›ndaki kad›n hasta, Mart 2004’te gebeli¤inin 3.
ay›nda sa¤ gözde ani geliflen tama yak›n görme kayb› flikayetiyle
göz klini¤ine baflvurmufl. Beyin MRG’si normal olup hastan›n flika-
yetleri 2 ay içinde tedavisiz tama yak›n düzelmifl. Do¤umdan üç ay
sonra (Ocak 2005) sol gözde ani geliflen k›smi görme kayb› olmufl
ve bir ayda kendili¤inden düzelmifl. Tekrarlanan beyin MRG’si

normaldi. Arada geçen 1,5 y›l›n sonunda (Eylül 2006), 2. do¤umun-
dan yaklafl›k bir ay sonra sol gözde görme kayb› geliflmifl. Göz kli-
ni¤inde befl gün 1 gr/gün dozunda ‹VMP ve sonras›nda iki ay oral
steroid tedavisi verilmifl. Tedaviden sonra k›smi düzelme olmufl.
Bu dönemde yap›lan beyin ve servikal MRG incelemesi normaldi
(Resim 3). VEP’te solda daha belirgin olan iki tarafl› P100 latans›n-
da uzama vard› (P100 solda 165 ms, sa¤da 130 ms). 

Dört ay sonra (Ocak 2007) yap›lan apendektomi operasyon-
dan 10 gün sonra sa¤ taraf güçsüzlü¤ü olmufl. Antidepressan
bafllanm›fl ve bir ay içinde k›smi düzelme görülmüfl. Bu flikaye-
tinden iki ay sonra (Mart 2007) tekrar sa¤ taraf güçsüzlü¤ü ve
her iki gözde bulan›k görme flikayetleri olan hasta klini¤imizde
görüldü. Nörolojik mayenesi; görme keskinli¤i sa¤da 2/10, solda
6/10, göz dibinde bilateral temporal solukluk, sa¤ hemiparezi
(3+/5), sol hemihipoestezi, vibrasyon duyusunda dört ekstremi-
tede azalma, sol alt ekstremitede spastisite (Ashworth 2),
DTR’ler alt ekstremitelerde  +++ ve plantar yan›t bilateral eks-
tansördü. 

Beyin MRG’de bulbustan bafllay›p C1’e kadar uzanan, T2’de
hiperintens, kontrast tutulumu gösteren lezyon vard› (Resim 4).
VEP’te solda dalga elde edilemedi ve sa¤da latans oldukça
uzun, amplitüd düflüktü. Vitamin B12, tiroid fonksiyon testi, hepa-
tit paneli normal, paterji negatif, oral - genital aft yoktu. HLA B51
ve NMO Ig G negatifti. BOS OKB negatif, IgG indeksi normaldi.
Anti SS-A pozitif, Schirmer testi pozitif, tükrük bezi biyopsisi
Sjögren sendromu ile uyumluydu. 

Yedi gün boyunca 1 gr/gün ‹VMP tedavisinin sonunda klinik-
te k›smi düzelme görüldü. Nisan 2007’den sonra immunsüpres-
san (Azatioprin) tedavisi bafllanan hastan›n 3 y›ll›k klinik izlemin-
de herhangi yeni bir flikayeti olmad›.

Resim 1. Beyin MRG aksial T2 incelemede bulbus santralinde hiperintens
görünüm

Resim 2. Servikal ve Torakal MRG sagital T2 incelemede spinal ekspansiyona
neden olan, spianal kord boyunca uzan›m gösteren hiperintens lezyon
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Resim 3. Normal beyin ve servikal MRG

Resim 4. Beyin MRG sagital T2 ve koronal kontrastl› kesitlerde ve servikal
MRG sagital T2 incelemede, bulbustan bafllay›p C1’e kadar uzan›m
gösteren hpierintens ve kontrast tutulumu da olan lezyon 



Tart›flma

Sjögren sendromunda, medulla spinaliste longitüdinal uza-
n›m gösterip beyin sap›na kadar uzanarak mortaliteye neden
olabilen klinik tablolar nadir de olsa görülebilmektedir (12,13).
Bizim ilk olgumuzda da bulbustan bafllay›p tüm spinal kord bo-
yunca uzan›m gösteren ve spinal kordda ödem etkisiyle eks-
pansiyona neden olan etkilenme vard›. Daha önce bilinen her-
hangi bir hastal›k öyküsü olmayan hastan›n klini¤inde optik si-
nir etkilenmesine ait muayene bulgular› ve patolojik VEP sonu-
cu vard›. Bu klinik tablo ile NMO olabilece¤i düflünüldü. Optik
nörit ve spinal etkilenmenin varl›¤›, beyin MRG’nin normal ol-
mas› ve spinal üç vertebradan daha uzun bir etkilenmenin ol-
mas› NMO tan› kriterlerini dolduruyordu (9). Hastan›n NMO an-
tikoru negatifti. Enfeksiyon sonucu geliflebilecek miyelit aç›s›n-
dan incelenen BOS normaldi. Daha önce eklem a¤r›lar› öyküsü
olan hastan›n vaskülit panelinde Anti SS-A pozitifti. Schirmer
testi ve tükrük bezi biyopsisi Sjögren sendromu ile uyumluydu.
Sjögren ve lupus gibi vaskülitlerde hastam›zda oldu¤u gibi spi-
nal kordda uzunca tutulum görülebilmektedir (12,14-16). Hasta-
m›zdaki klini¤in ve spinal etkilenmenin de Sjögren sendromuna
ba¤l› oldu¤u ve bu klinik tablonun NMO’yu taklit eden Sjögren
sendromu oldu¤u düflünüldü.

Tekrarlayan optik nörit ataklar› olan hastalar›n ay›r›c› tan›-
s›nda Sjögren sendromu da düflünülmeli ve bu yönde tetkikler
planlanmal›d›r. Sjögren sendromunda NMO’da oldu¤u gibi, optik
ve spinal tutulum klinikte birlikte olabilece¤i gibi, optik nörit
ataklar›ndan belirli bir süre sonra da spinal etkilenme ortaya ç›-
kabilir (9,10). ‹kinci olgumuzda da tekrarlaya optik nörit ataklar›
ve sonras›nda geliflen spinal etkilenme vard›r. Tekrarlayan optik
nörit ataklar›nda yap›lan beyin ve spinal MRG’leri normal olan
hastan›n spinal etkilenme ile uyumlu klinik bulgular›n›n oldu¤u
ata¤›nda, bulbustan bafllay›p üst servikal bölgeye kadar uzanan
lezyonu oldu¤u görüldü. Tekrarlayan optik nörit ataklar› ve spi-
nal etkilenmesi olan hastan›n beyin MRG’si normaldi. Bu klinik
ve radyolojik özellikleri NMO’yu düflündürmekle birlikte, hasta-
m›z›n spinal üç vertebradan uzun lezyonu yoktu ve NMO antiko-
ru negatifti. NMO kriterlerini tam olarak karfl›lamayan bu olgu-
muzun klini¤i, son y›llarda önerilen NMO spektrum bozuklu¤u
içerisinde kabul edildi (17,18). Vaskülit incelemeleri ve tükrük
bezi incelemesi Sjögren sendromu ile uyumluydu. Hastam›zda
tekrarlayan optik nörit ataklar›nda vaskülit araflt›rmas› yap›lma-
m›flt›. Spinal etkilenmenin oldu¤u dönemde yap›lan araflt›rmalar
sonucunda Sjögren sendromu tan›s› konulmfltu. Sjögren sen-
dromunda optik nörit ataklar›n›n olabilece¤i bilinmektedir (2-4).
Bu aç›dan tekrarlayan optik nörit ataklar› olan ve tan› konulama-
yan olgularda Sjögren sendromuna yönelik araflt›rmalar yap›l-
mal›d›r. Bununla birlikte vaskülite yönelik araflt›rmalar›n erken
dönemde negatif olabilece¤i ve daha sonra tekrarlanan vaskülit
incelemelerinde pozitiflik olabilece¤i de unutulmamal›d›r (19).
NMO IgG pozitifli¤i NMO tan› kriterleri aras›nda yer almakla bir-
likte tan› aç›s›ndan mutlak pozitiflik gerekmemektedir (18,20).
NMO IgG pozitif olgularda hastal›k seyrinin daha kötü olabilece-

¤i bildirilmifltir (20). Türk toplumunda NMO IgG negatiflik oran›
biraz daha fazla görülmüfltür (20). Bizim de her iki olgumuzda
NMO IgG negatifti.

Olgular›m›zda oldu¤u gibi Sjögren sendromunda NMO ben-
zeri klinik tablolar oldukça nadir görülür. Bununla birlikte bu ol-
gularda erken dönemde tan› konularak immunsüpressan (Siklo-
fosfamid, Azatioprin Ritüksimab) tedavi kullan›m› hastal›¤›n
prognozu aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.
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