
Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 102-6 • DOI: 10.5152/npa.2015.7318

Olgular Işığında Nörosarkoidoz: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Diagnosis and Treatment in Neurosarcoidosis
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Sarkoidoz akciğer, lenf nodları, cilt ve göz tutulumu gibi birçok organ veya 
sistemi etkileyen inflamatuar multisistemik bir hastalıktır. Sarkoidoz olgula-
rında %5-15 sıklıkta ilk 2 yıl içinde sinir sistemi tutulumu görülebilmektedir. 
Öncesinde sarkoidoz tanısı olmayan ve ilk kez nörolojik semptomatoloji 
ile prezente olan olgular nadir de olsa bildirilmektedir. Ancak bu olgularda 
nörosarkoidoza özgü klinik ve/veya radyolojik bulgu olmadığından tanı koy-
mak güç olmakta ve sıklıkla histopatolojik değerlendirme gerekmektedir.  

Bu çalışmada nadir görülmesi ve tanı karmaşasına yolaçabilmesi nedeniyle 
kliniğimize farklı nörolojik yakınmalarla başvuran ve ayrıntılı incelemeler 
sonucunda nörosarkoidoz tanısı almış 7 olgunun klinik, radyolojik ve/veya 
histopatolojik özellikleri ile tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Sarkoidoz, nörosarkoidoz semptomatolojisi, nörosar-
koidoz tedavisi

Sarcoidosis is an inflammatory multisystem disorder, affecting many 
systems such as lung, lymph nodes, skin and eye involvement. Nervous 
system involvement is often seen in 5-15% of patients with systemic 
sarcoidosis in the first two years. Preceding to systemic involvement the 
initial symptom as neurological complaints has been rarely reported. 
Lacking of any specific, clinical and / or radiological findings for 
neurosarcoidosis in these cases, it could be difficult to make an accurate 
diagnosis and histopathological evaluation may be required. Due to rarity 

and complexity diagnosis of the neurosarcoidosis, in this study,  clinical, 
radiological and / or histopathological features, treatment modalities of the 
7 neurosarcoidosis patients to be presented with detailed investigations of 
different neurological symptoms were evaluated. 

Keywords: Sarcoidosis, neurosarcoidosis symptomatology, neurosarcoidosis 
treatment

ÖZET

ABSTRACT

102

GİRİŞ
Sarkoidoz akciğer, lenf nodları, cilt ve göz tutulumu gibi bir çok organ veya sistemi etkileyebilen inflamatuar multisistemik bir hastalıktır. 
Olgularının %5-15 kadarında sinir sistemi tutulumu görülmekte ve bu olguların %70’inde nörolojik semptomlar sarkoidoz tanısı ko-
nulduktan sonraki 2 yıl içinde ortaya çıkmaktadır (1). Sarkoidozun SSS tutulumu fasiyal sinir başta olmak üzere kranyal sinirleri (%52), 
meninksleri, beyin parankimi ve hipotalamusu etkileyebilir. Klinikte ensefalopati, nöbet, miyelopati, meningeal sendrom veya serebellar 
tutuluma ait bulgular gibi çok çeşitli semptomatolojiler görülebilir (2). Nörosarkoidoza (NS) özgü klinik ve/veya radyolojik bulgu olma-
dığından özellikle sistemik bulguların eşlik etmediği durumlarda tanı zorlaşmaktadır. Kesin tanı klinik ve radyolojik birlikteliğe eşlik eden 
histopatolojik nonkazeifiye granulomların tespiti ile konulur. Nörosarkoidozda klinik takip ve tedaviye ait bilgiler, hastalığın nadir görülmesi 
nedeniyle yetersizdir; mortalite ve morbidite açısından erken tedavinin önemli olduğu bildirilmektedir. Tedavide kortikosteroidler ilk 
sırada yer alırken dirençli olgularda immünsüpresif tedaviler uygulanabilmektedir.

Bu bağlamda, farklı nörolojik yakınmalarla başvuran ve ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda NS tanısı almış 7 olgunun klinik, radyolojik 
ve/veya histopatolojik özellikleri ile tedavi yaklaşımlarını tartışmayı amaçladık.

OLGULAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’na 2006-2013 tarihleri arasında başvuran ve NS tanısı almış olgu-
ların klinik ve radyolojik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Olgu 1: Özgeçmişinde herhangi bir özellik olmayan 18 yaşında erkek hasta Kasım 2010’da ani başlayan sağ kol ve bacakta güçsüzlük, sağ gözde 
bulanık görme, konuşma bozukluğu nedeniyle başvurduğu klinikte tetkik edilmiş. Kontrastlı kranyal MR’da sağ optik traktusta gadolinum tutan 
lezyon saptanmış. Olgunun yakınmalarının 2 ay içinde gerilediği öğrenildi. Nisan 2011’de sağ taraf güçsüzlüğünün ve konuşma bozukluğunun 
tekrarlaması nedeniyle yapılan radyolojik görüntülemelerde optik traktusa ek olarak mezensefalon ve ponsta gadolinum tutan lezyonlar sap-
tandı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi hafif protein artışı (48 mg/dL) dışında normaldi. Oligoklonal bant (OKB) negatif bulundu. Sistemik 
tarama sırasında saptanan karaciğerdeki lenf adenomegalisi nedeniyle yapılan karaciğer biopsisi sonucunda sarkoidoz tanısı aldı.

Olgu Sunumu / Case Report
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Bir ay sonra (Mayıs 2011) sağ santral fasiyal paralizi diplopi, yürüme güçlü-
ğü gelişmesi ve radyolojik görüntülemesinde lezyonlarda progresyon sap-
tanması üzerine ilgili klinikte 60 mg/gün oral steroid ve 6 ay metotreksat 
(MTX) uygulanmış. Oral steroid tedavisi altında kontrol görüntülemele-
rinde ve kliniğinde progresyon (sağda düşük ayak) saptanan olgu Temmuz 
2012’de kliniğimize yönlendirildi. Yapılan radyolojik tetkiklerinde kranyal 
lezyonların sebat ettiği ve eşlik eden spinal kord atrofisi ve servikal bölgede 
kontrast tutulumu göstermeyen hiperintens lezyonların varlığı tespit edildi 
(Resim 1). Tedaviye imfliksimab 300 mg/gün eklendi ancak allerjik yan etki 
nedeniyle tedavi kesildi. Siklofosfamid 1000 mg/gün ve 1 mg/kg/gün oral 
steroid uygulandı. Klinik takibinde belirgin iyilik hali olmasına rağmen gö-
rüntülemelerinde çok sayıda aktif lezyonları devam eden olgu halen oral 
steroid (1 mg/kg/gün) proflaksisi ile takip edilmektedir. 

Olgu 2: On yedi yaşında erkek hasta Haziran 2011’de jeneralize to-
nik-klonik epileptik nöbetleri nedeniyle kliniğimize başvurdu. Öyküsünden 
nöbetlerinin 2 ay önce başladığı ve bu nedenle ilk başvurduğu merkezde 
yapılan kranyal MR incelemelerinde sol temporal bölgede hiperintens şüp-
heli lezyon tespit edildiği öğrenildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Kliniğimize 
başvurusundaki nörolojik muayenesinde sağ üst ve alt ekstremitede hemi-
parezi (4/5) mevcuttu. Yapılan kontrastlı kranyal MR’da sol temporal bölge-
de gadolinum tutan hiperintens lezyon saptandı (Resim 2). BOS incelemesi 
protein artışı (471 mg/dL) dışında normal saptandı. OKB negatifti. Elekt-
roensefalografi (EEG) tetkikinde de yaygın biyoelektrik dezorganizasyon 
ve sol frontosantralde jeneralize epileptiform deşarjlar mevcuttu. Sol tem-
poral lob lezyon bölgesinden yapılan biyopsi sonucunda nörosarkoidozla 
uyumlu nonkazeifiye granülomlar saptanarak tanı konuldu. Azatiyopürin 
(150 mg/gün), oral steroid (60 mg/gün ile başlanarak 10 mg/gün’e azaltıldı) 

ve antiepileptik (karbamazepin 900 mg/gün ve levatirasetam 500 mg/gün) 
tedavi ile nöbet sıklığı ve süresinde belirgin azalma gözlenen olgu halen 
takip altında ve yakınmasızdır.

Olgu 3: Özgeçmişinde özellik olmayan 39 yaşında kadın hasta Şubat 2006 
tarihinde birkaç gün içinde tekrarlayan sol taraflı başlayıp sekonder jeneralize 
olan epileptik nöbetleri nedeniyle kliniğimize başvurdu. EEG tetkikinde yaygın 
biyoelektrik aksama, kontrastlı kranyal MR tetkikinde sol frontal ve serebellar 
bölgelerde gadolinum tutan lezyonlar saptandı (Resim 2). BOS değerlendirme-
sinde özellik yoktu. OKB negatif bulundu. Öncesinde sistemik yakınması olma-
yan olgunun ayırıcı tanı amacıyla yapılan toraks BT’sinde bilateral hiler lenfade-
nopati saptandı ve yapılan biyopsi sonucunda sarkoidoz tanısı koyuldu. Serebral 
tutulum NS olarak değerlendirildi ve olguya 7 gün IVMP tedavisi (1 gr/gün) son-
rasında oral steroid (1 mg/kg/gün) ve antiepileptik (levetirasetam 1500 mg/gün) 
tedavisi uygulandı. Olgunun son kontrolünde nöbetlerin 2-3 ayda bir olduğu ve 
radyolojik görüntülemelerdeki lezyonlarda belirgin regresyon olduğu gözlendi. 

Olgu 4: On altı yaşında erkek hasta Kasım 2012’de üst solunum yolu enfek-
siyonu (ÜSYE) sonrası çift görme şikayeti ile kliniğimize başvurdu. 3 yıl önce 
yine ÜSYE sonrası her iki gözde bulanık görme ve bacaklarda güçsüzlük şika-
yetleri ile başka bir klinik tarafından değerlendirildiği, papil ödem saptanarak 
kontrastlı kranyal ve tüm spinal MR tetkikleri ve BOS incelemesi yapıldığı, 
BOS’da OKB negatif, hafif lökositoz ve protein artışı, serumda Varicella zos-
ter IGM(+) dışında patoloji saptanmadığı ve yakınmalarının 2 ay içinde düzel-
diği öğrenildi. Öz ve soy geçmişinde özellik bulunmayan olgunun kliniğimizde 
yapılan muayenesinde sağ gözde dışa bakışta kısıtlılık dışında bulguya rastlan-
madı. Kontrastlı kranyal ve tüm spinal MR incelemesinde supra-infratentori-
yal alanlarda beyin sapı ve suprasellar sisternada yer yer nodüler tarzda pial 103

Tablo 1. Olguların özeti

     Sistemik Nörolojik Nörolojik  
   Sistemik tutulum Tutulum semptom Histopatolojik BOS  Klinik
Olgular Cinsiyet Yaş tutulum Yaşı Yaşı ve bulgular değerlendirme Bulguları Tedavi son durum

Olgu: 1 E 18 Karaciğer 17 16 Paraparezi,   Var Hafif protein artışı 1000 mg/gün 7 gün pulse Progresyon 
      dizartri,   (48 mg/dL), OKB negatif steroid ve 1 mg/kg/gün oral 
      optik sinir   steroid ile devam sonrasında 
      tutulumu   MTX ve siklofosfamid tedavisi

Olgu: 2 E 17 (-) (-) 15 Epileptik Var Protein artışı (471mgd/L), 1000 mg/gün 7 gün pulse steroid Salah 
      nöbet  OKB negatif ve 1mg/kg/gün oral steroid ve 
         antiepileptik tedavi ile devam

Olgu: 3 K 39 Akciğer 37 37 Epileptik Yok Özellik yok. OKB negatif 1000 mg/gün 7 gün pulse steroid, Stasyoner
      nöbet   1 mg/kg/gün oral steroid ve 
         antiepileptik tedavi ile devam

Olgu: 4 E 16 Akciğer 16 14 Diplopi Yok Glukoz düşük (20 mg/dL), 1000 mg/gün 7 gün pulse Salah 
      (6. kranyal  protein yüksek  steroid ve 1mg/kg/gün oral 
      sinir  (178 mg/dL), OKB steroid ile devam 
      tutulumu),   patern 4 pozitif, ACE 
      Paraparezi  düzeyi yüksek (11,1 U/L)

Olgu: 5 E 55 Akciğer 45 54 Hemiparezi,  
      konuşma Var Protein yüksek (70 mg/dL), 1000 mg/gün 7 gün pulse Salah 
      bozukluğu,  OKB negatif, ACE steroid ve 1 mg/kg/gün oral 
      dengesizlik  yüksek (14,65 U/L) steroid ile devam

Olgu: 6 E 45 Akciğer 34 41 Diplopi Var Protein yüksek (93,6 mg/dL), 1000 mg/gün 7 gün pulse Salah 
      (6. kranyal  OKB negatif, ACE yüksek steroid ve 1 mg/kg/gün oral 
      sinir tutulumu)  (5,3 U/L) steroid ile devam

Olgu: 7 K 55 Akciğer 55 55 Trigeminal Yok Protein yüksek (49,2 mg/dL),  Trigeminal nevraljiye yönelik Salah 
      nevralji  IgG indeksi yüksek (0,93), farklı antiepileptik tedavi 
        OKB patern 3 pozitif, 
        ACE yüksek (10 U/L)

OKB: oligoklonal band; ACE: anjiyotensin konverting enzim; MTX: metotreksat



infiltrasyon alanları ve servikal bölgede multipl LAP’lar saptandı (Resim 1); ön 
tanıda tüberküloz, malignite düşünüldü. Yapılan laboratuar ve mikrobiyolojik 
incelemeleri sedimentasyon (22 mm/saat) ve serum ACE düzeyinde yüksek-
lik (72 U/L idi) dışında normaldi. Paraneoplastik sendrom tarama paneli nor-
maldi. Toraks BT tetkikinde subkarinal, bilateral hiler LAP saptanarak yapılan 
biyopsi sonrası sarkoidoz tanısı tespit edildi. Olgunun kliniğimizde yapılan 
BOS örneklemesinde glukoz düşük (20 mg/dL), protein yüksek (178 mg/dL), 
OKB patern 4 pozitif, ACE düzeyi yüksekti (11,1 U/L), hücre saptanmadı NS 
tanısı ile yüksek doz 7 gün IVMP tedavisi (1 gr/gün) uygulandı. Tedavinin 7. 
gününde klinik yakınmaları tamamen düzelen olgunun 3 ay sonraki kontrol 
radyolojik görüntülemelerinde belirgin regresyon saptandı.

Olgu 5: Özgeçmişinde hipotiroidi, tip 2 diyabetes mellitus ve koroner 
arter hastalığı olan 55 yaşında kadın hasta Eylül 2012’de baş ve yüz ağrıları 
nedeniyle kliniğimize başvurdu. Öyküsünden ağrılarının 1 yıl önce başladığı, 
Mayıs 2012 tarihinde akciğer bulguları nedeniyle sistemik sarkoidoz tanısı 
aldığı öğrenildi. Hasta ağrılarının yüzün maksiler ve mandibuler trasesine 
uyan bölgede günde en az 2 kez, şiddetli elektrik çarpması şeklinde oldu-
ğunu ve yaklaşık 30 dakika kadar sürdüğünü belirtiyordu. Soygeçmişinde ve 
nörolojik muayenesinde anlamlı özellik gözlenmeyen hastaya 3 ay aralıklar-
la yapılan kontrastlı kranyal MR tetkikinde kontrast tutulum göstermeyen 
frontal bölgede belirgin bilateral serebral hemisferlerde ve subkortikal 
derin ak maddede T2 hiperintens lezyonlar saptandı (Resim 2). Yapılan 
BOS incelemesinde OKB negatifti, hücre gözlenmedi. ACE (14,65U/L) ve 
protein yüksekliği (70 mg/dL) saptanması üzerine hastaya NS tanısı koyul-
du. Olgu nevraljiform ağrıları nedeniyle semptomatik gabapentin 800 mg/
gün tedavisi ile klinik izleme alındı.

Olgu 6: 2001 yılından bu yana sarkoidoz tanısı ile takip edilmekte olan 
45 yasında erkek hasta Şubat 2008’de ani başlayan çift görme şikayeti 
nedeniyle kliniğimize yönlendirildi. Nörolojik muayenesinde sol gözde 
abducens sinir felci mevcuttu. Hastada sarkoidozun santral sinir sistemi 
olabileceği düşünülerek yapılan kontrastlı kranyal MR tetkikinde mezen-
sefalon ve pons bölgesinde gadolinum tutan hiperintens lezyon saptandı 
(Resim 2). Serum ve BOS ACE düzeyleri sırasıyla 98 U/L ve 5,3 U/L 
saptandı; diğer BOS sonuçları protein düzeyi yüksekliği (93,6 mg/dL) 
dışında normaldi, OKB negatifti. NS tanısı konulan olguya 7 gün yüksek 
doz (1000 mg/gün) intravenöz metilprednizolon (İVMP) tedavisi uygu-
landı. Yakınmaları tedavinin 3. günü düzelen olgu oral steroid tedavisi ile 
takibe alındı.

Olgu 7: Elli beş yaşında erkek hasta Ağustos 2011’de ani başlayan sağ kol 
ve bacak güçsüzlüğü, dengesizlik ve konuşma güçlüğü nedeni ile kliniğimize 
başvurdu. 2005 yılından beri sarkoidoz tanısı olan ve aralıklı oral stero-
id tedavisi kullanan hastanın nörolojik muayenesinde konuşma dizartrik, 
tandem beceriksiz ve yürüyüş ataksikti. NS ön tanısı ile yapılan kontrastlı 
kranyal MR’da sol talamus, sol pons yarımı ve sağ brakium pontisten sağ 
serebelluma uzanan gadolinum tutan lezyonlar saptandı (Resim 2). BOS 
incelemesinde protein artışı (49,2 mg/dL), yüksek IgG indeksi 0,93 (>0,7)], 
ACE 10 U/L (>2,5 U/L), OKB patern 3 pozitifliği bulundu, hücre saptan-
madı. Serum ACE düzeyi 77 U/L (8-52 U/L) sonucunda NS tanısı alan 
olguya 7 gün yüksek doz IVMP ve oral steroid tedavisi uygulandı. Kontrol 
muayene ve görüntülemelerinde klinik bulgu ve MR lezyonlarında regres-
yon saptandı. Olgu, oral steroid tedavi ile takip edilmektedir.

BULGULAR
Olguların 4 tanesi ilk kez nörolojik yakınma ile başvurmuş, 3 olgu ise önce-
sinde sistemik sarkoidoz tanısı almıştı. Olguların yaşları 16 ile 55 arasında 
değişmekteydi. Beş tanesi erkek 2’si kadındı. İlk kez nörolojik semptomla 
başvuran olgular ile öncesinde sistemik sarkoidozu olan olgular arasında 
klinik yakınma, radyolojik lokalizasyon veya BOS bulguları açısından farklılık 
dikkati çekmedi. Nörolojik yakınma sıklıkla epileptik nöbetler, hemiparezi, 
kranyal nöropati şeklinde idi. Bir olgu dışında tüm olgularda beyin omurilik 
sıvısı incelemesinde protein yüksekliği saptandı. Sadece 2 olguda oligoklo-
nal bant pozitifliği mevcuttu. Radyolojik değerlendirmede supratentoryal 
frontal, temporal bölge yanısıra beyin sapı ve serebellum tutulumları göz-
lendi. Olgularda ayırıcı tanıda neoplastik, metabolik - depo hastalıkları, tü-
berküloz gibi enfeksiyöz hastalıklar ve agresif seyirli enflamatuar hastalıklar 
araştırıldı, ancak herhangi bir patoloji saptanamadı. Paraneoplastik send-
rom tarama paneli negatifti. Nörolojik yakınma ile başvuran ve tanı alan 
tüm olgularda kesin tanı amacıyla histopatolojik inceleme yapıldı. İlk planda 
steroid tedavisi planlanan olgularda tedaviye yetersiz yanıt gözlendiğinde 
immünsüpresif ilaçlar eklendi. 104
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Resim 1. a-d. a, b: Olgu 1’in sagittal T2 Kranyal MRG ve sagittal T1 Servikal 
MRG’de optik traktus, kiazma optikum, beyin sapında nodüler tarzda T2 ve T1 
hiperintens lezyonlar, c, d: Olgu 4’ün aksiyel kontrastlı T1 Kranyal MRG ve sagittal 
T1 kontrastlı servikal MRG‘de supra-infratentoriyal alanlarda beyin sapı ve su-
prasellar sisternada yer yer nodüler tarzda pial infiltrasyon alanlar

a

c

b

d

Resim 2. a-h. a, b: Olgu 2’nin T2 aksiyel Kranyal MRG (kontrastsız-kontrastlı)’da 
parieto-temporo-oksipital bölgelerde kortikosubkortikal kontrastlanma gösteren 
T2 hiperintens sinyal artışları, c, d: Olgu 3’ün kontrastlı Kranyal MRG koroner T1 
kesitlerinde sol ve sağ frontal bölgelerde ring görünümü oluşturan T1 hiperintens 
lezyonlar ve sol serebellar bölgede kitle etkisine yol açmayan T2 hiperintens non-
spesifik sinyal artışı, e: Olgu 5’in  Kranyal Flair MRG bilateral frontal bölgede sub-
kortikal derin ak maddede T2 hiperintesn nonspesifik sinyal artışları, f: Olgu 6’nın 
kontrastlı T1 koroner kranyal MRG ‘de beyin sapında kontrast tutan lezyon, g,h: 
Olgu 7’nin kranyal MRG’de talamusta T1 flair hiperintens ve sol serebellar bölgede 
T2 aksiyel hiperintens sinyal artışları 

a

e

c

g

b

f

d

h
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TARTIŞMA
Sarkoidoz olgularının %5-15 kadarında sinir sistemi tutulumu görülmekte ve 
bu olguların %70’inde nörolojik semptomlar sarkoidoz tanısı konulduktan 
2 yıl içinde ortaya çıkmaktadır (1,2). Sarkoidozun SSS tutulumu fasiyal sinir 
başta olmak üzere kranyal sinirleri (%52), meninksleri, beyin parankimi ve 
hipotalamusu etkileyebilir. Klinikte ensefalopati, nöbet, myelopati, meningeal 
sendrom veya serebellar tutuluma ait bulgular gibi çok çeşitli semptoma-
tolojiler görülebilir. Yapılan çalışmalarda NS olgularının %56,6 kranyal nöro-
pati %33,3 epileptik nöbetler, %16,6 nöropati/myelopati gibi periferik sinir 
sistemi semptomatolojisi sergilediği gösterilmiştir (1,3,4,5). En sık kranyal 
nöropati fasial sinir tutulumuna bağlı Bell’s paralizisi ve optik sinir tutulumu-
dur (2,5,6,7). Diffüz serebral vaskülopati nedeniyle psikoz, demans, epilepsi 
nöbetleri ve dural sinis trombüsüne bağlı psödotümör serebri kliniği NS’da 
görülen semptomlardır (8,9). NS başlangıçta epileptik nöbetlerle seyrettiğin-
de klinik gidiş genellikle kronik ve kötü seyirlidir (5,10). Spinal sarkoidoz olgu-
larında transvers myelopatiye bağlı para/tetraparezi, otonomik disrefleksi, ra-
diküler sendrom veya kauda equina sendromu görülebilir (11,12,13,14,15). 
Kliniğimizde takip ettiğimiz 2 olguda öncesinde sistemik sarkoidoz tanısı mev-
cut olup, tüm olgular epileptik nöbet, kranyal nöropati, diplopi, dizartri, tri-
geminal nevralji, hemiparezi gibi farklı nörolojik semptomlarla başvurmuştu. 

Özellikle öncesinde bilinen sarkoidoz tanısı olmayan ve sadece nörolojik 
semptomları ile kliniğe başvuran olgularda tanı koymak oldukça zordur 
(16,17). Olgularda tanı klinik ve radyolojik birlikteliğe eşlik eden histopa-
tolojik nonkazeifiye granulomların tespiti ile konulur (18,19). Ayırıcı tanı-
da tüberküloz, nörosifiliz, toksoplasmozis Lyme hastalığı gibi enfeksiyöz 
nedenler, Wegener hastalığı, Behçet Hastalığı, lenfoma, meningeal karsi-
nomatozis, paraneoplestik hastalıklar, diğer maligniteler ve demiyelinizan 
hastalıklar mutlaka düşünülmelidir. Bu tanılar içerisinde ülkemizdeki sıklığı 
gözönüne alındığında tüberküloz için ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Tü-
berküloz olgularının yaklaşık %5-%10’unda beyin ve sinir sistemi tutulu-
mu görülür. Merkezi Sinir Sisteminin (MSS) etkilenmesi menenjit, soliter 
tüberkülom, apse, infarkt veya milier parankimal hastalık olarak karşımıza 
çıkabilir.Tanıda BOS bulgularında glukoz değerlerinin normal olması, hücre 
saptanmaması, PCR negatifliği önemlidir. 

Magnetik rezonans (MRI) NS tanısındaki en sensitif (%82-97) görüntüleme 
yöntemidir. Leptomeningeal tutulum, beyaz cevher lezyonları gibi çeşitli 
intrakranyal ve spinal lezyonlar saptanabilmekle birlikte bu bulgular NS ta-
nısı için nonspesifiktir ve klinikle korelasyon göstermezler (20).

Beyin omurilik sıvısı (BOS), NS olgularında yardımcı bir tanı yöntemidir. 
Protein artışı, lökositoz veya pleositoz gibi nonspesifik bulgular saptanmak-
la birlikte BOS’da ACE (21,22), immunglobulin G indeksi, CD4:CD8 lenfo-
sit oranı (23) ve beta2-mikroglobulin düzeylerinde artış ve oligoklonal bant 
(OKB) pozitifliği NS tanısında önemli ipuçları sağlar. Ancak NS olguların-
da BOS incelemesi normal olabilir (5,18,24). Bizim olgularımızdan 6’sında 
BOS incelemelerinde protein artışı ve BOS ACE yüksekliği tespit edildi, bir 
olguda patern 3, bir olguda patern 4 OKB pozitifliği gözlendi. MS, SLE, SSS 
enfeksiyonları ve tümörlerinde benzer BOS bulguları olabilir. Tanıya yönelik 
spesifik bir yöntem olmamakla birlikte, NS olgularında %86.3 oranında se-
rumda ACE yüksekliği saptanmıştır, Tüm bu tetkikler tanıyı destekler ancak 
NS’da kesin tanı beyin, meninks, akciğer veya konjuktiva biyopsisi alınarak 
histopatolojik inceleme ile konulabilir (1,2). Zajicek ve ark. (25) NS tanı-
sında olası tanı kriterlerinden sözetmişler ve kesin tanı konulmasında diğer 
olası nedenler dışlanarak histopatolojik inceleme ile ortaya konabileceğini 
vurgulamışlardır. Muhtemel NS tanısı için sistemik sarkoidoz bulgularının 
eşlik etmesi (serum ACE düzeyleri, akciğer bulguları ve/veya histopatolo-
jik değerlendirme), diğer nedenlerin dışlanması ve santral sinir sisteminde 
enflamasyonu destekleyen laboratuvar bulgularının varlığı (BOS protein 
yüksekliği, OKB pozitifliği, radyolojik MR bulguları) gereklidir. Klinik olarak 
sunduğumuz 7 olgunun 5’inde klinik nörolojik semptomatoloji ile başlamıştı 
ve sistemik sarkoidoz bulguları yoktu. 5 olguda kesin tanı histopatolojik 
incelemede nonkazeifiye granulomların saptanmasıyla konuldu. Diğer 2 ol-
guda sistemik sarkoidoz tanısı mevcuttu ve sinir sisteminde enflamasyonu 
destekleyen laboratuvar ve/veya radyolojik bulgular mevcuttu. 

SSS tutulumu ile seyreden NS’da klinik takip ve tedaviye ait bilgiler, hastalı-
ğın nadir görülmesi nedeniyle yetersizdir (26). 2/3 olgunun tedaviye olumlu 
yanıt verdiği ve tedavi edilen olgularda prognozun daha yavaş ve stasyo-
ner olduğu söylenebilir (27). Ferriby ve ark. (28) yaptığı çalışmada, SSS 
tutulumu kötü prognoz olarak değerlendirildiğinden NS’da erken tedavinin 
prognoz açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır. Allen ve ark. (29) te-
davi alan olguların %84’ünün, tedavi almayanların ise %38’nin nörolojik iyi-
leşme gösterdikleri ve tedaviye en iyi yanıtın periferik tutulum olgularında 
görüldüğünü bildirmişledir. NS genç ve SSS tutulumunun erken dönemde 
ortaya çıktığı olgularda daha kötü seyirlidir (1).

Nörosarkoidoz tedavisinde kortikosteroidler ilk sırada yer alır (Tablo 2). 
Sarkoidozun pulmoner tutulum dahil diğer sistem tutulumlarına göre SSS 
tutulumunda tedavi dozlarının daha yüksek olması gerektiği vurgulanmıştır 105

Tablo 2. Nörosarkoidoz ve medikal tedavi seçenekleri

İlaç adı Başlangıç dozu Yan etkiler Açıklamalar

Prednizon 1 mg/kg/ gün, po Osteoporoz, Cushing sendromu, hipertansiyon, 
  diyabet, peptik ulkus, pseudotümor serebri,  
  glokom, katarakt, öfori, psikoz  

Metilprednizon  1000 mg/ gün IV 3 gün 3 günlük tedavi için çok nadir  

Metotreksat   10-25 mg haftada bir  po veya sc Anemi, nötropeni, hepatik disfonksiyon, pnömoni Folik asitle birlikte kullanılmalı  
   (1mg/ gün po)

Siklosporin 5 mg/gün günlük iki ayrı dozda verilmeli Renal yetmezlik, hipertansiyon Pahalı

Azatiyopürin 50 mg, po Anemi, nötropeni, hepatik disfonksiyon Ucuz

Siklofosfamid 50-200 mg po veya 2-3 haftada bir  Sistit, nötropeni Mikroskopik hematüri 
 500 mg IV  açısından üriner fonksiyon takibi

Hidroksiklorokin 200 mg/gün po Retinopati, ototoksisite, miyopati, kardiyomiyopati,  3-6 ay aralıklarla rutin göz 
  nöropati, nöropsikiyatrik etki muayenesi

İmfliksimab 3 mg/kg IV 1.3.5.hafta; sonra her 6 haftada bir  Ateş, baş ağrısı, sersemlik hissi, karın ağrısı, dispepsi,  
  miyalji, atralji, polinöropati  

IV: intravenöz; po: per oral



(25). Tedaviye genellikle 1mg/kg/doz prednizolon ile başlanarak ortalama 
6- 8 ay boyunca sürdürülmesi hedeflenmektedir (24,30). Uzun dönem 
yüksek doz oral steroid tedavisinin yan etkileri nedeniyle, aralıklı yüksek 
doz intavenöz bolus tedavisi birlikte düşük doz oral steroid kullanımı da 
önerilmektedir. Olguların 2/3’ünde steroid tedavisi ile remisyon sağlanabil-
mektedir. Steroid tedavisine yanıt alınamayan olgularda azotiopürin, metot-
reksat (MTX), siklosporin veya siklofosfamid gibi immünsüpresif tedaviler 
kullanılmaktadır (31). MTX tedavisi ile olgularda %60, siklofosfamid tedavi-
si ile %75 oranında klinik yanıt sağlanabileceği bildirilmektedir (32,33,34). 
İmfliksimab, mikofenolat gibi tedaviler yan etkileri nedeniyle ancak dirençli 
olgularda son seçenek tedavi olarak düşünülebilir (24,25,30). Semptoma-
toloji ve radyolojik bulgular birlikte değerlendirildiğinde, olgularımıza ilk 
etapta steroid tedavisi başlanmıştır. Ancak bir olgumuzda kliniğin sadece 
trigeminal nevralji ile seyretmesi ve radyolojik görüntülemelerde akut bir 
tablonun gözlenmemesi nedeniyle semptomatik tedavi yeterli olmuştur. 
Klinik ve/veya radyolojik olarak steroid tedavisinin yetersiz kaldığı durum-
larda tedaviye immünsüpresif ilaçlar eklenmiştir.

Sarkoidoz, farklı klinik semptomatoloji ve radyolojik bulgular ile seyredebi-
lir. Özellikle ilk semptom nörolojik tutulumla olduğunda NS tanısı koymak 
oldukça güçtür. Bu durumda tüberküloz, nörosifiliz, toksoplasmozis gibi 
enfeksiyöz nedenler, Behçet Hastalığı, lenfoma, meningeal karsinomatozis, 
diğer maligniteler ve demiyelinizan hastalıklar ayırıcı tanıda mutlaka düşü-
nülmeli ve ayrıntılı tetkik edilmelidir. Tedavide kortikosteroidler ilk planda 
düşünülmekle birlikte dirençli olgularda immünsüpresif tedaviler uygula-
nabilir. 
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