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ABS TRACT
A 9-year-old male admitted for syncope also had the complains of pain and 
numbness in his legs and frequent falling down. There was a history of upper 
respiratory tract infection 10 days before. On neurologic examination, paraparesia 
and fall a sleep were identified. On magnetic resonance imaging, the symetric 
signal increases were seen in biparieto-occipital white matter intented to 
corpus callosum at T2-weighted sequences and cytotoxic edema was seen at 
diffusion-weighted images. Heterogeneous contrast enhancement was seen on 
these areas. In addition, at the C7-Th5 vertebrae levels, spinal cord had diffuse 
increased signal intensity and contrast enhancement. Acute disseminated 
encephalomyelitis was thought based on clinical and radiological findings. 
Steroid therapy was started. Significant improvement was shown after treatment. 
On 2-year follow-up, there was no recurrence. In conclusion, it must be kept 
in mind that acute disseminated encephalomyelitis can rarely present with 
biparieto-occipital involvement which extends to corpus callosum and can mimic 
adrenoleukodystrophy. For the differential diagnosis butterfly glioma, tumefactive 
demyelinating lesions or multiple sclerosis should be considered. (Arc hi ves of  
Neu ropsy chi atry 2014; 51: 86-89) 
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ÖZET 
Bayılma nedeniyle getirilen dokuz yaşında erkek hastanın, ayrıca sık düşme, 
bacaklarında ağrı, uyuşukluk yakınması vardı. On gün öncesinde geçirilmiş 
üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü mevcuttu. Nörolojik muayenede, uykuya 
eğilim hali ve paraparezi saptandı. Manyetik rezonans görüntülemesinde T2 
ağırlıklı kesitlerde korpus kallozumu içine alan biparieto-oksipital simetrik 
sinyal artışı ve difüzyon ağırlıklı incelemede sitotoksik ödem izlendi. Aynı 
alanlarda heterojen kontrast tutulumu dikkati çekmekteydi. Ayrıca omurilikte 
C7-T5 vertebra  seviyelerinde kontrast tutulumu ve diffüz sinyal artışı mevcuttu. 
Hasta klinik ve radyolojik bulgular ile akut dissemine ensefalomiyelit olarak 
değerlendirildi. Steroid tedavisi başlandı. Tedavi sonrası belirgin düzelme 
izlendi. İki yıllık takibinde nüks görülmedi. Sonuç olarak akut dissemine 
ensefalomiyelitin nadirde olsa korpus kallozumu içine alan biparieto-oksipital 
tutulumla karşımıza çıkabileceği ve adrenolökodistrofi hastalığını taklit 
edebileceği akılda tutulmalıdır. Ayırıcı tanıda ‘’butterfly’’ gliom, tümefaktif 
demiyelinizan lezyon veya multipl skleroz da unutulmamalıdır. (Nö rop si ki yat ri   
Ar fli vi 2014; 51: 86-89)
Anah tar ke li me ler: Akut dissemine ensefalomiyelit, MRG, Lökodistrofi, 
Adrenolökodistrofi, Tümefaktif demiyelinizan lezyon

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

Giriş

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) santral sinir 
sisteminin immün aracılı demiyelinizan bir hastalığıdır. 
Hastalık tipik olarak viral infeksiyon ya da immünizasyondan 
günler ya da haftalar sonra ani gelişen nörolojik semptomlar 
ile başlar. Viral ajanlardan en sık kızamık, kızamıkçık, 
kabakulak, suçiçeği; aşılardan ise kuduz, difteri, tetanoz, 
kızamık, inflüenza ve hepatit B aşıları sorumlu tutulmaktadır. 
Bakteriyel enfeksiyonlardan en sık mikoplazma sonrası 
görülür. Ana patolojik bulgu beyaz cevherde perivasküler 
inflamasyon, ödem ve demiyelinizasyondur (1).

Uluslararası Pediatrik Multipl Skleroz (MS) çalışma 
grubu tarafından ADEM’in klinik ve karakteristik manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) bulguları belirlenmiştir (2). 
Buna göre; ensefalopati ve polisemptomatik nörolojik 
bulgular ile akut ya da subakut başlangıçlı demiyelinizan 
hastalık majör klinik özellikleridir. MRG’de supratentorial 
ya da infratentorial beyaz cevherde, bilateral, asimetrik, 
multifokal, 1-2 cm’den büyük lezyonlar olarak izlenir. 
Gri cevher, özellikle bazal ganglionlar ve talamuslar 
etkilenebilir. Beyin görüntüleme bulgularına ek olarak 
omurilikte konfluent, intrameduller lezyonlar izlenebilir (2). 
Bu makalede parieto-oksipital periventriküler derin beyaz 
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cevherde, korpus kallozumu da içerisine alan, simetrik 
tutulumlu ADEM olgusu sunulmuştur. 

Olgu

Dokuz yaşında erkek hasta, bayılma yakınması ile başvurdu. 
Başvurudan bir gün önce aniden gözlerini bir noktaya dikme 
ve bilinç kaybının eşlik ettiği jeneralize tonik kasılma şeklinde 
yaklaşık 15 dakika süreli nöbet geçirdiği öğrenildi. Üç gündür 
bacaklarında ağrı, uyuşukluk ve sık düşme şikayeti vardı. 
Hastanın yaklaşık 10 gün önce burun akıntısı, boğaz ağrısı, 
pürülan olmayan balgamın eşlik ettiği öksürük şikayetleri 
ile tedavi almadan geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu 
öyküsü olduğu anlaşıldı. Aşılama hikayesi yoktu. Öz ve soy 
geçmişinde önemli özellik saptanmadı. Yapılan nörolojik 
muayenesinde bilinci açık, hafif uykuya eğilimli idi. Göz dibi 
ve kraniyal sinirlere yönelik muayenesi normaldi. Kas gücü her 
iki alt ekstremitede 3/5 olarak değerlendirildi. Derin tendon 
refleksleri bilateral canlı idi, eşlik eden patolojik refleks 
yoktu. Serebellar sistem muayenesinde, sağda dismetri ve 
disdiadokokinezi saptandı. Romberg testi pozitif bulundu. 
Tandem yürüyüşü bozuk olarak değerlendirildi. 

Laboratuvar incelemelerinde serum elektrolitleri, karaciğer 
ve böbrek fonksiyon testleri ve kan sayımı normaldi. C-reaktif 
protein ve eritrosit çökme hızı normal sınırlarda idi. Kan ve 
idrar kültürlerinde üreme olmadı.

Olası santral sistemi enfeksiyonlarına yönelik beyin-
omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde BOS berraktı, direk bakıda 
hücre görülmedi. Gram boyama ve aside dirençli bakteri 
incelemesinde mikroorganizma tespit edilmedi. Glukoz 72 
mg/dl (eş zamanlı serum glukoz 118 mg/dl), protein 26 gr/
dl, klor 108 mg/dl saptandı.  Oligoklonal bant izlenmedi. 
Olgunun BOS bakteri kültürlerinde üreme olmadı ve brusella, 
viral serolojik testlerinde özellik saptanmadı.

Beyin MRG’de; lateral ventrikül oksipital horn 
komşuluklarında, derin ve yer yer subkortikal beyaz cevheri, 
bilateral ve simetrik olarak tutan fluid-attenuated inversion 
recovery (FLAIR) ve T2 ağırlıklı görüntülerde sinyal artışları 
saptandı. Lezyon korpus kallozum istmus ve spleniumu da 
içine almaktaydı. T1 ağırlıklı görüntülerde lezyonlar hafif 
hipointensti. İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrası 
bu alanlarda yaygın, hafif heterojen kontrast tutulumu izlendi 
(Resim 1). Difüzyon ağırlıklı görüntülerde (DAG) difüzyon 
kısıtlanmasına sekonder b: 1000 görüntülerinde artmış sinyal 
intensitesi, ADC görüntülerinde düşük sinyal izlendi (Resim 2). 
Ayrıca omurilikte 7. servikal  vertebra düzeyinden 5. torakal 
vertebra seviyesine kadar devam eden diffüz sinyal artışı, 
ödem ve bu alanlarda kontrast tutulumu izlendi (Resim 3).

Hasta mevcut klinik ve radyolojik bulguları ile ADEM 
olarak düşünüldü. Metil prednizolon 25 mg/kg olarak 5 
gün uygulandı. Tedavinin 7. gününde kas gücü 5/5 olarak 
değerlendirildi. Serebellar bulgularda kısmi düzelme izlendi. 
Hasta oral prednizolon tedavisi ile taburcu edildi. Oral 
steroid tedavisi altıncı haftada azaltılarak kesildi. Olgunun 
birinci yılda yapılan nörolojik muayenesi normal olarak 
değerlendirildi. Kontrol MRG’de, FLAIR ve T2 ağırlıklı 

Resim 2. DAG’de difüzyon kısıtlanmasına sekonder b: 1000 görüntülerinde 
(A) artmış sinyal intensitesi, ADC görüntülerinde (B) düşük sinyal izlenmekte

Resim 3. Sagittal T2 ağırlıklı görüntüde (A) spinal kordda 7. servikal vertebra 
düzeyinden 5. torakal vertebra seviyesine kadar devam eden diffüz sinyal 
artışı, ödem izlenmekte. İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrası 
sagittal görüntüde (B) bu alanlarda yer yer kontrast tutulumu mevcut

Resim 1. Aksiyel FLAIR (A) ve aksiyel T2 ağırlıklı (B) görüntülerde parieto-
oksipital beyaz cevheri, bilateral ve simetrik olarak tutan sinyal artışları. 
Sagittal T2 ağırlıklı görüntüde (C) lezyon korpus kallozum istmus ve 
spleniumu da içine almakta. Aksiyel T1 ağırlıklı görüntüde (D) lezyon alanı 
hafif hipointens. İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrası aksiyel 
(E) ve sagittal (F) T1 ağırlıklı görüntülerde, yaygın, hafif heterojen kontrast 
tutulumu izlenmekte
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serilerde sinyal artışları belirgin gerilemişti ve kontrast 
tutmuyordu (Resim 4). Görünümler sekel değişiklikler olarak 
değerlendirildi. Omurilik lezyonları saptanmadı. Olgu 2 yıl 
boyunca takip edildi, klinik ve radyolojik nüks izlenmedi.

Tartışma

Akut dissemine ensefalomiyelit lezyonlarının 
değerlendirilmesi MRG ile yapılır. Ancak hastalığın MRG 
bulguları özgül değildir. Tipik olarak FLAIR ve T2 ağırlıklı 
görüntülerde bilateral, asimetrik, homojen ya da hafif 
inhomojen, yamalı tarzda sinyal intensiteleri izlenir (3,4). 
Lezyonlar serebral ve serebellar birçok bölgeyi tutabilir. Bir 
çalışmada ADEM lezyonlarının yerleşimi frontal bölgede 
%100, parietalde %93, temporalde %8, oksipitalde %6 
olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada subkortikal beyaz 
cevherde %93, gri cevherde %80, periventriküler beyaz 
cevherde %60, korpus kallozumda %7 tutulum bildirilmiştir 
(5). Akut dissemine ensefalomiyelitte omurilik tutulumu beyin 
tutulumuna göre daha azdır. Omurilik tutulumu bir çalışmada 
%53 olarak bildirilmiştir (6). 

Akut dissemine ensefalomiyelit lezyonlarında genellikle 
akut evrede kısıtlanmış difüzyon, subakut evrede serbest 
difüzyon izlenmektedir (7). Difüzyon ağırlıklı görüntülerde 
lezyonlarda sitotoksik ve vazojenik ödemin ayrımı 
mümkündür. Bu ayrım prognoz açısından önemlidir. Bir 
çalışmada sitotoksik ödem tespit edilen iki hastadan; beyin 
sapı tutulumu olanda ölüm, parieto-oksipital tutulumu olanda 
ise kortikal körlük rapor edilmiştir (8). Bizim olgumuzda 
DAG’lerde akut dönemde sitotoksik ödem ile uyumlu 
difüzyon kısıtlanması izlenmiştir. Bununla beraber olguda 
sekel kalmaması erken tanı ve tedavinin önemini göstermesi 
açısından anlamlıdır.

Bilindiği gibi MS, ADEM için en zor ayırıcı tanıdır. Literatürde 
korpus kallozumu içine alan parieto-oksipital yerleşimli, MS 
hastalığının bir alt formu olan Schilder hastalığında simetrik 
tutulum bildirilmiştir (9). Schilder’in tanımladığı hastaların 
bir kısmının adrenolökodistrofi olması nedeniyle literatürde 
Schilder hastalığı tartışmalıdır (10). Ayrıca literatürde, 
tümefaktif MS olgusunda korpus kallozumu içine alan 
bilateral oksipital tutulum rapor edimiştir (11). Hastamızın 
lezyonlarının MRG bulguları, bu olgulara çok benzemektedir. 

Ancak anamnezinde geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu 
olması, iki yıl içinde hastalık atağının olmaması, BOS’ta 
oligoklonal bant negatif olması nedeniyle tanı ve takip 
sırasında bu hastalıktan da uzaklaşılmıştır.

Olgumuzda 3 vertebral segmenti aşan omurilik tutulumu 
olması nedeni ile nöromiyelitis optika ayırıcı tanıda akla 
gelebilir. Nöromiyelitis optika tanı kriterleri Wingerchuk 
tarafından 2006 yılında revize edilerek yayınlanmıştır. Buna 
göre optik nörit ve akut miyelit mutlak gerekli kriterlerdir. 
Genellikle monosemptomatik olarak başlar ancak bazen miyelit 
ve optik nörit eş zamanlı görülebilir. Destekleyici kriterler; 
multipl skleroz açısından anlamlı olmayan beyin MRG bulguları, 
üç ya da daha fazla spinal segmenti tutan omurilik lezyonu, 
nöromiyelitis optika Ig G seropozitifliği olarak belirtilmiştir (12). 
Nöromiyelitis optika %85’in üzerinde ataklarla seyreder ve 
ataklar şiddetlidir. Ayrıca infeksiyon veya immünizasyon öyküsü 
yoktur (13). Hastamızda klinik ve radyolojik olarak optik nöritin 
olmaması, geçirilmiş üst solunum yolu infeksiyonu öyküsünün 
olması nöromiyelitis optika tanısını dışlamamızı sağladı. Ayrıca 
tedaviye yanıt çok iyi idi.

Akut dissemine ensefalomiyelitte beyin lezyonları 
genellikle beyaz cevher yerleşimli ve asimetriktir. Simetrik 
tutulum daha çok talamus ve bazal ganglionlar düzeyinde 
izlenir. Bilateral simetrik beyaz cevher lezyonları da rapor 
edilmiştir (3,14). Bu durumda ayırıcı tanıda lokodistrofiler 
akla gelmelidir (15). Literatürde lokodistrofi ile karışan 
ADEM olgusu bildirilmektedir (16). Ancak şu ana kadar 
literatürde ADEM’in ayırıcı tanısında adrenolökodistrofiden 
bahsedilmemektedir. Bizim olgumuzda tutulum 
lokalizasyonu adrenolökodistrofi ile çok benzerdi. Lezyon 
simetrikti ve korpus kallozum istmusunu ve spleniumunu 
içine almaktaydı. Adrenolökodistrofinin klasik beyin MRG 
bulgularında en sık görme ve işitme yolaklarını içine alan, 
derin paryeto-oksipital beyaz cevher, korpus kallozum 
korpus posterior ve splenium tutulumu görülmektedir. 
Bu alanlarda T1 ve T2 relaksasyon sürelerinde uzama 
mevcuttur. Kontrastlı T1 ağırlıklı görüntülerde beyaz cevher 
lezyonlarında periferik tarzda kontrast tutulumları izlenebilir. 
Adrenolökodistrofinin yetişkinlerde görülen bir diğer formu 
adrenomiyelonöropatide spinal kord lezyonları da görülür. 
Adrenoloködistrofide paryeto-oksipital beyaz cevher 
ve korpus kallozum tutulumu ile birlikte kortikospinal 
trakt, medial genikulat cisim, inferior kollikulus ve lateral 
lemniskus tutulumu izlenir (17). Olgumuzda bu düzeylerde 
patolojik sinyaller izlenmiyordu ve ilk MRG’lerde lezyon 
alanlarında yoğun kontrast tutulumu mevcuttu. Bu bulgular 
ayırıcı tanı açısından anlamlıydı. Ayrıca kliniğin akut 
yerleşimi, serum incelemelerinde uzun zincirli yağ asitlerinin 
normal sınırlarda izlenmesi ve tedaviye hızlı cevap nedeni 
ile adrenolökodistrofi tanısı ekarte edilmiştir.

Korpus kallozumu içine alan bilateral simetrik lezyonlarda 
‘’butterfly’’ lezyonlar da akılda tutulmalıdır. Bu lezyonlar 
içinde gliom en sıktır. Bu hastalıkta tümörün evresine göre 
kontrast tutulumları görülmektedir. Literatürde yüksek gradeli 
‘’butterfly’’ gliom ile karışan demiyelinizan hastalık olgusu 

Resim 4. Aksiyel FLAIR (A) ve sagittal T2 ağırlıklı (B) görüntülerde lezyon 
alanlarında belirgin gerileme dikkati çekmekte
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bildirilmiştir (18,19). Olgumuzun steroid tedavisine hızlı cevabı 
ve geniş spinal kord tutulumu nedeniyle gliom dışlanmıştır. 
Lenfoma, metastaz, toksoplazmozis, granülositik sarkom 
ve nöronal seroid lipofusinoz hastalıklarında da ‘’butterfly’’ 
lezyonlar rapor edilmiştir (20,21,22,23).

Akut dissemine ensefalomiyelitin klasik beyin tutulumu 
asimetrik fokal lezyonlar şeklinde olmasına karşın nadiren de 
olsa korpus kallozumu içine alan biparieto-oksipital tutulumla 
karşımıza çıkabileceği ve adrenolökodistrofi hastalığını taklit 
edebileceği akılda tutulmalıdır. Ayırıcı tanıda ‘’butterfly’’ 
gliom, tümefaktif demiyelinizan lezyon veya multipl skleroz 
da unutulmamalıdır.
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