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ABS TRACT
The opercular syndrome is also known as Foix-Chavany-Marie syndrome and
also as facio-labio-pharyngo-glosso-laryngo-brachial paralysis or the cortical
type of pseudobulbar paralysis. This rare neurological entity generally develops
secondary to cerebrovascular accidents affecting the bilateral opercular
regions, usually as a result of subsequent strokes. In this paper, we describe a
74-year-old woman who presented with acute onset of inability to speak and
swallow. Neurological examination revealed bilateral palsy of lower motor
cranial nerves with preservation of reflex and automatic movements. Magnetic
resonance images of the brain demonstrated an acute left opercular infarction.
This syndrome usually occurs due to bilateral opercular lesions, nevertheless,
the typical features of the syndrome may develop as a result of unilateral
opercular lesion. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012;49: 74-6)
K ey words: Opercular syndrome, Foix-Chavany-Marie syndrome, pseudobulbar
palsy

ÖZET
Operküler sendrom Foix-Chavany-Marie Sendromu olarak da tanımlanır ve
fasiyo-labiyo-faringo-glosso-laringo-brakiyal kasların paralizisi ya da
psödobulber palsinin kortikal formu olarak bilinir. Sendrom tipik olarak bilateral
operküler bölgeleri etkileyen ardışık geçirilen serebrovasküler olaylara ikincil
gelişir. Bu yazıda 74 yaşında akut başlangıçlı konuşma ve yutma güçlüğü
nedeniyle başvuran bir kadın olgu sunuldu. Nörolojik muayenede alt kraniyal
sinirler paralitik idi ancak refleks ve otomatik hareketler korunmuştu. Kranyal
magnetik rezonans görüntülemede sol operküler alanda akut infarkt alanı
saptandı. Bu sendrom bilateral operküler lezyonlarda görülse de nadiren tek
taraflı operküler lezyonlar da bu sendromun tipik klinik özelliklerinin gelişmesine
neden olabilmektedir. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012;49: 74-6) 
Anah  tar K e li m e ler: Operküler sendrom, Foix-Chavany-Marie sendromu,
psödobulber paralizi
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Gi riş

Operküler sendrom Foix-Chavany-Marie sendromu olarak
da bilinir. Anartri ile birlikte yüz, farinks, dil ve çiğneme
kaslarının istemli kontrolü kaybolur, ancak refleks emosyonel
fonksiyonları korunur (1-3). Psödobulber palsinin kortikal formu
olarak tanımlanır. Tipik olarak bilateral operküler lezyona bağlı
gelişirse de nadir olarak unilateral operküler lezyonlarda da
bildirilmiştir (1,4). Bu yazıda sol operküler infarkta bağlı
operküler sendrom gelişen bir olgu sunulmuştur.

Olgu

Yetmiş dört yasında sağ elli kadın hasta, ani konuşma ve
yutma güçlüğü nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde diabetes
mellitus, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve 2,5 yıl önce
geçirilmiş iskemik inme öyküsü vardı. Sistemik muayenesi
normaldi. Nörolojik muayenede olgunun bilinci açık ve anartikti.

Olgu komut verildiğinde gözleri kapamak, dili uzatmak, ağzı
açmak gibi yüz, dil, dudak ve çenenin istemli hareketlerini
yapamıyordu. Ancak gülme, esneme ve göz kırpma gibi refleks
hareketleri normal yapabiliyordu. Kornea refleksi korunmuştu.
Yutma ve öğürme refleksleri bilateral alınamadı. Dil hareketsiz
ve flasktı. Hasta söylenenleri ve okuduğunu anlıyor, yazılı ve
sözlü komutları yapabiliyordu. Sekel sağ hemiparezi ve sağ
vücut yarısında hiperrefleksi vardı. Diğer nörolojik muayene
bulguları normaldi. 

Tam kan sayımı, karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyon
testleri normaldi. Açlık kan şekeri 129 mg/dl, serum demiri 30
ug/dl, serum demiri bağlama kapasitesi 174 ug/dl, eritrosit
sedimantasyon hızı 62 mm/saat, vitamin B12 düzeyi 120 pg/ml
idi. Ön-arka akciğer grafisi ve EKG normaldi. Bilgisayarlı beyin
tomografisi (BBT) nde sol pariyetooksipital bileşkede kronik
infarkt alanı (Resim 1), kraniyal difüzyon manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) de solda insuler korteksten başlayıp
superiyor temporal lob ve sol perisilvian fissürü içine alan akut



infarkt ile uyumlu difuzyon kısıtlaması saptandı (Resim 2, 3).
Transtorasik ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %57 idi ve
sol ventriküler apekste 0,8 sm perikardiyal sıvı saptandı.
Karotid-vertebral arter dopler ultrasonografide sağ ana karotis

arter bifurkasyon düzeyinden internal ve eksternal karotid
artere uzanan, milimetrik boyutlarda, belirgin darlık
oluşturmayan kalsifiye aterom plakları ve sol internal karotis
arterde total oklüzyon saptandı. Dijital substraction anjiografide
internal karotid arter başlangıcının hemen distalinde oklüzyon
gösterildi. Olguya düşük molekül ağırlıklı heparin ve antiagregan
tedavi verildi. Yutma ve öğürme refleksi olmadığı için
nazogastrik tüp ile beslenmesi sağlandı. Üçüncü haftada yutma
ve öğürme refleksi düzelen hasta oral yolla beslenmeye
başladı. Komut verildiğinde gözlerini kapatabiliyor ve ağzını
açabiliyordu. Ancak konuşma fonksiyonları minimal düzelme
gösterdi. İzleminde ek problemi olmadı.

Tartışma

Operküler bölge lezyonlarında anartri ile birlikte, yüz,
farinks, dil ve çiğneme kaslarının istemli hareketlerin
yapılamadığı, ancak aynı kasların refleks aktivitesinin
korunduğu klinik tablo gelişir. Operkülum insulayı çevreleyen
korteksi tanımlar ve inferiyor frontal, pre ve postsantral,
supramarjinal ve angular (inferiyor pariyetal) ve superiyor
temporal girusları ve komşu beyaz maddeyi kapsar. Operküler
sendrom özellikle inferiyor frontal girusun posteriyor kısmı ve
presantral girusun inferiyor kısmını etkileyen lezyonlarda ortaya
çıkar (5). Bilateral presantral girus ile 5, 7, 9, 10 ve 12. kraniyal
sinir nükleusları arasında çok sayıda bağlantı vardır. Bu
kortikobulber bağlantıların bilateral kesilmesi operküler
sendrom gelişmesine neden olur. Operkülumun korunduğu,
internal kapsül ya da beyinsapında kortikobulber projeksiyonları
içeren lezyonlarda da benzer sendrom tanımlanmıştır (6). Bu
nedenle de operküler-suboperküler sendrom adı önerilmektedir
(2). Yüz, dil ve farinksin istemli kontrolü primer motor korteks
tarafından sağlanır, ancak kortikonükleer yollar bu kasların
emosyonel kontrolünde rol oynamaz (8). Yüz, dil ve farinks
hareketlerinin yapılabilmesi için primer motor korteks ve
piramidal yolun sağlam olması gerekir. Bu kasların emosyonel
kontrolü ise ekstrapiramidal yolların ve muhtemelen talamus ve
hipotalamusun sağlam olmasını gerektirir (2). Bu da operküler
sendromda gelişen istemli-otomatik disosiyasyonu açıklar (1). 

Bu sendrom en sık tekrarlayan tıkayıcı inmeler, santral sinir
sistemi enfeksiyonu, kafa travması, akut dissemine
ensefalomiyelit, Multipl skleroz, tümör, vaskülit, Moya Moya
hastalığı, nörodejeneratif hastalıklar ve bilateral perisilvian
kortikal displazi gibi nöronal migrasyon anomalilerine bağlı
olarak gelişebilir (1,9-13). Bu nedenle de klinik seyir akut,
subakut veya yavaş ilerleyici olabilmektedir. Olgumuzda klinik
belirti ve bulgular ikinci tıkayıcı inme atağını izleyerek akut
olarak gelişmişti. Operküler sendrom oluşturan iskemik inmeler
olgumuzda da olduğu gibi orta serebral arterin silvian dallarının
oklüzyonu ile gelişir.

Operküler sendrom unilateral lezyonlarda nadiren
tanımlanmıştır. Bu olgularda kontralateral tarafta da hasar
olduğu ileri sürülmektedir. Kutluay ve ark. tarafından bildirilen
unilateral operküler lezyonu olan olguda beyin SPECT de
kontralateral tarafta diaşizise bağlı geliştiği düşünülen bulgular
saptanmıştır (4). Diğer çalışmalarda da unilateral operküler

Resim  1 . BBT de sol pariyetooksipital bileşkede kronik infarkt alanı
görülmektedir

Resim  2 . Kraniyal MRG. T2 ağırlıklı aksiyal kesitte sol operküler bölgede
akut infarkt, sol pariyetooksipital bileşkede kronik infarkt alanları
görülmektedir

Resim  3 . Difuzyon agırlıklı MRG de sol perisilvian alanda akut infarkt ile
uyumlu difuzyon kısıtlanması görülmektedir
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lezyonu olan olgularda sendromun kontralateral kronik kortikal-
subkortikal lezyon varlığında geliştiği belirtilmektedir (1,6).
Olgumuzda kontralateral operküler bölgede lezyon
gösterilememiştir. Unilateral operküler lezyon varlığında aynı
klinik tabloyu gösteren olgular seyrekte olsa bildirilmiştir (6,7).

Ayırıcı tanıda alt motor nöron tipi bulbar palsi ve subkortikal
psödobulber palsinin düşünülmesi gerekir. Bulber palside çene
ve gag refleksi kaybı ile birlikte alt motor nöron ile inerve edilen
kaslarda atrofi ve fasikulasyonlar saptanır ve otomato-volater
disosiyasyon olmaz. Psödobulber palsi de ise gag refleksi artar,
istemsiz gülme ve ağlamalar, idrar inkontinansı ve demans
sıklıkla eşlik eder. Operküler sendromda ise anartri ve disfaji
vardır, gag refleksi kayıptır ve istemli hareketler yapılamazken
otomatik hareketlerin korunması tipiktir (3). 

Operküler sendromda klinik iyileşme iyi değildir. Genellikle
çiğneme, yutma ve konuşma tam düzelmez (14). Ancak glioma
ve cerrahisi sonrası tam düzelen olgular bildirilmiştir (15,16).
Bizim olgumuzda da öncelikle çiğneme düzelmiş, yutma kısmen
düzelirken, konuşma iyileşmemiştir. 

Bilateral kraniyofasiyal kasların etkilendiği, konuşma ve
yutmanın bozulduğu olgularda operküler sendrom olasılığı da
düşünülmelidir. Bu sendrom tipik olarak bilateral operküler
lezyonlara sekonder gelişse de unilateral operküler lezyon ile
de gelişebilir.
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