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ABS TRACT

Fibromuscular dysplasia (FMD), which usually affects middle-aged and older 
women, is a non-atheromatous and non-inflammatory angiopathy. Definitive 
diagnosis is made only by angiography showing classic string-of-beads 
appearance. In this article, we present a patient with acute ischemic stroke 
due to FMD who was successfully treated with thrombolytic therapy as well 
as to revise the approach to FMD in the light of the literature. (Arc hi ves of  
Neu ropsy chi atry 2014; 51: 175-177) 
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ÖZET 

Fibromusküler displazi (FMD) ateromatöz ve inflamatuvar özellikte olmayan, genellikle 
orta ve yaşlı kadınları etkileyen, segmental tutulum gösteren bir anjiopatidir. Kesin 
tanı klinik özelliklerin varlığı ve dijital subtraksiyon anjiografide ipe dizilmiş tesbih 
tanesi görünümünün saptanması ile konur. Bu makalede akut gelişimli iskemik inme 
nedeniyle değerlendirilerek trombolitik tedavi uygulanan ve daha sonraki etiyolojik 
tarama sırasında FMD saptanan bir olgu ve bu olgu bağlamında FMD’ye bağlı iskemik 
inme geçiren olgularda trombolitik tedaviye bakış sunulmaktadır. (Nö rop si ki yat ri   
Ar fli vi 2014; 51: 175-177)

Anah tar ke li me ler: Fibromusküler displazi, inme, trombolitik tedavi

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

Olgu Sunumu / Case
Doi: 10.4274/npa.y6795

(Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2014; 51: 175-177) 

(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2014; 51: 175-177)

Giriş 

Fibromusküler displazi (FMD) ateromatöz ve inflamatuar 
olmayan özellikte  4. ve 5. dekadlarda kadınları etkileyen, segmental 
tutulum gösteren bir anjiopatidir. FMD’de bazı arterlerin tutulumu 
daha sık izlenmektedir. Tüm olguların %60-%75’inde renal arter, 
%25-%30’unda karotis ve vertebral arter, %28 oranında multipl 
arterial tutulumu mevcutken, izole mezenter arter veya iliak 
arter tutulumu çok nadir görülmektedir. Servikosefalik FMD 
popülasyonun %1’inden daha az sıklıkta ve C1-2 vertebral korpus 
seviyesinde görülmektedir. İntrakranial arterlerin FMD’si buna göre 
daha nadir olup internal karotid arterin intrapetrosal bölümünde 
veya karotid arter sifonunda sınırlıdır. %7-%51’inde intrakranial 
anevrizma eşlik edebilir (1,2,3). Olgular başlıca başağrısı, tinnutus, 
vertigo, geçici retinal ve serebral iskemi, serebral enfarkt veya 
subaraknoid hemoraji kliniği ile başvurmaktadır. Etyopatogenezde 
neden tam olarak bilinmemekle birlikte arter duvarına immünolojik 
ve östrojenik etkinin, travmanın ya da altta yatan bağ doku 
hastalığının varlığının rolü oynayabileceği ileri sürülmektedir (4,5). 

Serebral iskemi arteriyel stenoz veya arterial tromboembolizm 
ile ilgili ilişkilendirilmiştir. FMD’de kesin tanı dijital subtraction 
anjiografi (DSA)’de “ipe dizilmiş tesbih tanesi” görünümünün elde 
edilmesidir. %90’ında elde edilen bu bulgu FMD için karekteristik 
olarak kabul edilmektedir (6,7).

Burada akut iskemik inme nedeni ile ünitemize başvuran, akut 
dönem tedavide IV trombolitik tedavi uygulanan ve daha sonra 
etiyolojiye yönelik yapılan incelemelerde FMD tanısı almış bir 
olgudan elde edilen deneyim paylaşılmaktadır. 

Olgu

Kırk dört yaşında kadın hasta akut gelişimli sağ yan 
güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu nedeniyle acil polikliniğinde 
değerlendirildi. Özgeçmişinde sistemik hastalık yoktu. Yapılan ilk 
nörolojik sistem muayenesinde motor komponentin daha belirgin 
olduğu mikst tip afazi ve sağ hemiparezi (3/5) ve sağda derin 
tendon refleksleri hipoaktif olarak saptandı (National Institute of 
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Health Stroke Scale (NIHSS):13). Akut dönem Bilgisayarlı Beyin 
Tomografisinde (BBT) kanama yoktu, ASPECT skoru 8 bulundu 
(Şekil 1). EKG normaldi. Hastanın öyküsü ve aile öyküsü özellik 
taşımıyordu. Kan basıncı takipleri, acilde yapılan kan biyokimyası 
ve tam kan sayımı normaldi. IV trombolitik tedavi açısında tüm 
kontrendikasyonlar sorgulandı ve birinci derece yakınlarından 
onam alınarak IV trombolitik tedavi uygulama kararı alındı. 
Olguya semptomların başlamasından yaklaşık iki buçuk saat 
sonra trombolitik tedavi uygulandı. İzlem sırasında akut dönemde 
başağrısı, hipertansiyon, periferde kanama gözlenmedi, bilinç 
değişikliği olmadı. İlk 24 saat sonra yapılan kontrol BBT’de sol 
temporal lob düzeyinde akut iskemik lezyon yanı sıra trombolitik 
tedaviye sekonder gelişen korpus kallozum spleniumunda ve 
perikallozal mesafede hemoraji mevcuttu (Şekil 2). Tedaviden 
48 saat sonra yapılan nörolojik muayenesinde sağda 4+/5 
düzeyinde hemiparezi ve adlandırma güçlüğünün belirgin 
olduğu sensoriyal afazi saptandı (NIHSS:4). Olgunun yaşı dikkate 
alınarak, lipid profili, lipid elektroforezi, protein, antitrombin III, 

faktör V Leiden mutasyonu, ANA, anti DNA, HgA1c, Homosistein, 
B12, tiroid fonksiyon testleri, kronik enfesiyonlara yönelik 
incelemeler yapıldı. Anlamlı patoloji saptanmadı. Transtorasik 
ekokardiyografi (TTE) ve transözefageal ekokardiyografi (TEE) 
normal bulundu. DSA’da her iki internal karotid arter, vertebral 
arter ve vertebral arter V3, V4 segmentlerinde fokal daralma 
yanı sıra sol renal arterde tesbih tanesi şeklinde dizilim saptandı 
(Şekil 3,4).

Olgu FMD zemininde gelişen tromboembolik inme olarak 
kabul edildi. Trombolitik tedaviden 24 saat sonrasında 150 mg/gün 
asetilsalisilik asit başlandı ve rehabilitasyon programına alındı. 
Klinik takiplerinde afazi bulgularında belirgin düzelme olan olgu 
sensoryal afazi ve sağda 4+/5 düzeyinde hemiparezi bulguları 
(NIHSS:3) ile taburcu edildi. Bir yıl sonra çok ılımlı bir isimlendirme 
güçlüğü varlığı devam ediyordu ve aktif çalışma hayatına döndü. 

Peköz ve ark.
Fibromusküler Displazi ve İntravenöz Trombolitik Tedavi 

Şekil 1. Akut dönem bilgisayarlı beyin tomografisi.   
Şekil 3. DSA’da  sol renal arterde tesbih tanesi şeklinde dizilim. 

Şekil 2.  İlk  24 saat sonrasında  yapılan  kontrol BBT  sol temporal lob 
düzeyinde akut iskemik lezyon ve korpus kallozum spleniumunda ve 
perikallozal mesafede hemoraji. 

Şekil 4. DSA’da her iki internal karotid arterlerde  ve vertebral arter V3, V4 
segmentlerinde fokal daralma.
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Tartışma

FMD tanı ve tedavide zorlukların yaşandığı bir klinik 
süreç olarak tanımlanabilir. Çoğunlukla genç inmeli olgularda 
serebrovasküler olayın gelişimi sonrası yapılan incelemeler 
sırasında saptanmaktadır. Genellikle asemptomatik olan bu 
olgularda birinci sırada renal, ikinci sıklıkta karotid arterlerde 
tutulum belirlenmektedir. Renal arter tutulumuna bağlı 
renovasküler hipertansiyon 4/1000, karotid arterler tutulumuna 
bağlı serebrovasküler hastalıklar 2/1000 oranında bildirilmiştir (8,9) 
FMD olgularda %3,6 oranında iskemik inme tanımlanmaktadır. 
Normal popülasyona oranla 3 kat daha fazla sıklıkla anevrizma 
ve buna bağlı intrakranial veya subaraknoid kanama saptanmıştır 
(8,9). Bu olgularda hem iskemik ve hem hemorajik inme 
görülebildiği için tedavi primer olaya yönelik düzenlenmektedir.

TPA ile sistemik trombolitik tedavi yetişkin iskemik inme 
hastalarında akut tedavisinde altın standart olarak kabul 
edilmektedir. Trombolitik tedavi komplikasyonları ve endikasyon 
koymadaki sıkıntılar bertaraf edildiğinde kısıtlı bir tedavi olmaktan 
çok, günümüzde sık tercih edilmeye çalışılan, uygun hasta ve 
uygun hastane şartlarında zorunluluk olan bir tedavi yöntemi 
haline gelmiştir. Bu tedavi yöntemi hastalığın seyrinde bir çığır 
açmış, morbidite de belirgin azalma göstermiştir (11,12). 

Trombolitik tedavi, FMD hastalarında şimdiye kadar çok 
sınırlı sayıda olguda kullanılabilmiştir (13). İlk olarak Mannheim 
Heidelberg Üniversitesi’nde akut gelişimli sağ hemiparezi ve global 
afazi tablosu ile acil poliklinikte değerlendirilen ve iskemik inme 
olarak tanınan 12 yaşında bir kız çocuğunda trombolitik tedavi 
denenmiştir (12). Olgunun başlangıç NIHSS:19 olup trombolitik 
tedavi sonrası NIHSS:15, taburcu olduğunda 8 olup, 3 ay sonraki 
kontrolünde ise NIHSS:5 olarak saptanmıştır. Trombolitik tedavi 
sonrası etyolojiye yönelik yapılan tetkiklerle FMD olarak tanınan 
olgunun kontrol serebral MR ve anjio incelemelerinde öncekine 
kıyasla farklılık saptanmamıştır. Olgumuz akut iskemik inme tanısı 
aldıktan sonra trombolitik kullanılmış ve incelemeleri sonrasında 
FMD tanısı konulmuştur. Bir yıl sonra da aktif çalışma hayatına 
dönebilecek düzeyde bulguları gerilemiştir.

Olgumuz literatürde FMD’ye bağlı akut iskemik inmede IV 
trombolitik tedavi uygulanan ikinci olgu olma özelliği taşımaktadır. 
Uzun süreli takip sonucunda tedavide istenilen amaca ulaşılmıştır. 

Buradaki en önemli sorun, FMD’li olgularda farklı inme tipleri 
ile karşılaşılabilmesi ve bunun trombolitik tedavi açısından 
kontrendikasyon yaratabilme olasılığıdır. Ancak bu olasılık farklı 
etiyolojilerden kaynaklanan tüm inme hastaları için söz konusudur. 
Sadece iki olgu ile kesin bir yargıya varılamayacağından bu konu 
ile ilgili deneyim arttıkça trombolitik tedavide FMD için daha kesin 
görüşler oluşacaktır. 
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