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OLGU

13 yaş kız hasta

Yakınma: Ellerde ve kollarda istemsiz hareketler, 

yürüyememe, konuşamama

Daha öncesinde bilinen hastalığı olmayan hasta sağ elini

ve sağ bacağını kullanamamaya başlamış. 

Kol ve bacaklarda koreiform hareketler izlenmiş

Döküntü, Fotosensitivite, Saç kaybı, Ağız kuruluğu YOK.



OLGU

Özgeçmiş: G7P5A2 anneden NSD ile 3000 gram doğmuş. 

Soygeçmiş: Akraba evliliği; Dayı-hala çocukları

Fizik Muayene: GD orta, söylenenleri anlıyor, göz hareketleri ile

cevap veriyor. Konuşamıyor, yürüyemiyor, tüm vücutta yaygın

koreatetoz.  Oral aftı var. Bilinci açık, SS doğal, HSM yok, KVS 

doğal, döküntü yok. Işık refleksi +/+ , derin tendon refleksleri

hipoaktif, kas gücü normal, meninks irritasyon bulguları ve

patolojik refleksi yoktu. 



Acil Serviste İlk Tetkikler

WBC: 5000/mm3

Hb: 10,5gr/dl

Plt: 163000/mm3

Üre: 27mg/dl 

kreatinin: 0.59mg/dl, 

Kalsiyum: 9.1mg/dl

TİT: 
3+Hb
3+LE
2+protein
30 lökosit
94 eritrosit, nitrit +



Klinik İzlem

Hasta Çocuk Nöroloji Polikliniğinden izleme alındı.

EEG normal saptandı, Kranial MR’ da iskemik

lezyonlar?? Nöroradyoloji konsültasyonu istendi.

Hastada koreiform hareketler olması ve EKO’ da MY 

saptanması üzerine ARA’ ya bağlı sydenham koresi

düşünülerek penisilin ve valproik asit başlandı. 



Klinik İzlem

Üç gün sonra yüz, baş, boyun ve ekstremitelerdeki

istemsiz hareketlerin artması ve konuşmasının

tamamen bozulması üzerine servise yatırıldı

Bilinci açık söylenenler anlıyor ancak konuşamıyor. 

Yüzünde çiçek koklama, dudağını sağa ve sola kaydırma

şeklinde mimik benzeri hareketler başladı.

Tüm vücutta yaygın kontrolsüz koreiform hareketler, 

sağ gözde ptozis. 



Klinik İzlem

Hasta yatırılarak viral ensefalit açısından

30mg/kg/gün IV asiklovir

Otoimmun ensefalitler açısından 0.4 gr/kg 

IVIG, 1gr IV metilprednizolon, ve giderek artan

koreiform hareketleri nedeni ile dormicum

infüzyonu başlatıldı



Laboratuar Sonuç

Direkt Coombs: IgG

pozitif, c3d pozitif

Albumin: 3gr/dl

Üre: 26mg/dl, 

creatinine: 0.6mg/dl

WBC: 3780

Hb: 9,47

Plt: 102.000/mm3

ESR 42mm/sa

24 saatlik idrar protein: 
276mg/gün

Spot idrar prot/kreat: 0.36

BOS: Hücre Görülmedi

Oligoklonal Band negatif

BOS/Serum Albumin: 2.96



Laboratuar Sonuç

ANA: Pozitif 1/1000, homojen

C4: 6,2mg/dl

C3: 33mg/dl

ANCA: Pozitif 1/100

Anti-Dsdna: Pozitif

Anti ENA-sm antikoru: Pozitif.

Anti Ribozomal Protein: 

Negatif

ASO: Negatif

MBP: Negatif

Lupus antikoagulan: 

Negatif. 

Anti kardiyolipin IgM ve

IgG: Negatif. 



GÖRÜNTÜLEME

MR anjiografi: Normal

Kranial MR: Sol frontoparietalde derin watershed sulama alanlarında T2 

ve flair görüntülerde hiperintens sinyal iskemik değişiklikler izlendi. Sağ

frontalde derin watershed sulama alanlarında bir kaç adet iskemik odak

izlendi.

EEG: Normal.

Göz muayenesi: normal

EKO: Hafif MY



Klinik İzlem-Tedavi

Böbrek biyopsisi yapıldı. 

Biyopsi: Class 2 lupus nefriti

Tedavi: 2mg/kg/gün steroid, siklofosfamit

(0.5gr/kg pulse) ve hidroksiklorokin.



Klinik İzlem

Steroid tedavisinin birinci haftasında hasta yürümeye

başladı. Steroid tedavisi pulse sonrası 2mg/kg/gün

prednizolon olarak devam edildi. 

Tedavinin 1. haftasında c3: 33mg/dl 56 mg/dl 

WBC: 9510/mm3 (3780), hb: 11,2g/dl (9,4), plt: 

314x103/mm3 (102x103)  

Tedaviden iki hafta sonra yürüme ve konuşma tamamen

normale döndü. 



Nörolojik bulgular tamamen geriledi. 

Üre: 23mg/dl, kreatinin: 0,55mg/dl, Albumin: 

4,7g/dl

WBC: 10060, hb: 11,8, plt: 248x103

24 saatlik idrar protein: 394mg/gün

Klinik İzlem-Tedavinin 1.ayı



Klinik İzlem-Tedavinin 
3.ayı

Asemptomatik

Kompleman C3: 106mg/dl, C4: 19,9

WBC: 10300, hb: 12,9, plt: 234000/mm3 

24 saatlik idrar protein: 162mg/gün



TARTIŞMA

Kore; choreia=dance, hareket bozukluğu ve
tekrarlı olmayan, ani, istemsiz hareketler

Sydenham koresi çocuklarda korenin en sık
nedenidir. 

Diğer nedenler serebrovasküler hastalıklar, 
hipertiroidizm, zehirlenmeler, Huntington 
hastalığı ve SLE gibi kollajen vasküler hastalıklar

Sydenham koresi dışlandığında ilk akla SLE
gelmelidir.



SLE-Nörolojik Tutulumu

SSS Tutulumu

Aseptik Menenjit

Serebrovasküler Hastalık
Demyelinizan Hastalık

Başağrısı

Hareket Bozuklukları (kore)

Myelopati

Nöbet

Akut Konfüzyonel durum

Mood bozuklukları

Psikoz

Periferik Sinir Sistemi

Akut İnflamatuar Demyelinizan

Poliradikülopati (Guillain Barre Sendromu)

Otonom Bozukluklar

Mononöropati (tek, multiplex)

Myastenia gravis

Nöropati, kranial

Plexopati, Polinöropati



SLE Nörolojik Tutulum

Hareket 

bozukluklarından

en sık rastlananı

kore olup SLE 

olgularının %0-5 

inde gösterilmiştir



Lupus İlişkili Hareket Bozuklukları





Kore SLE’ de hem ilk bulgu (%40) olarak hem de klinik

remisyonda iken görülebilir. %70 çocukta tanının ilk

yılında bulgu verir

Kore- Renal tutulum ile ilişkili, ağır hastalık

göstergesidir.

Kore varlığında tedaviye erken başlanması prognozu

olumlu etkiler.  

KORE-LUPUS





Klinik Bulgular 27 hasta %

Malar Döküntü 21 (77%)

Diskoid Lupus 10 (37%)

Fotosensitivite 11 (40%)

Oral/nazal ülser 10 (37%)

Artrit 17 (62%)

Serözit 14 (51%)

Nefrit 18 (66%)

Nörolojik Hastalık 27 (100%)

Hematolojik Hastalık 19 (70%)



SLE-Nöropsikiyatrik
Tutulum Patogenez

 İmmun kompleksler,

Otoantikorlar

 Sitokinler

 Bazal ganglionları besleyen arteriyollerde;

Vaskülopati

Koagülopati

Kanama bozuklukları indirekt etki

Direkt etkisi

İndirekt
etkisi



 Nöropsikiyatik lupus Antifosfolipid antikor, lupus antikoagulanı, anti-beta 

3 glikoprotein 1 ile ilişkili

 Antikorların prokoagulan etkileri ile değil direkt nöron hasarı ile hasar

verdiği

 Anti nöronal antikor, anti ribozomal protein ve sitokinler etiyolojide rol 

oynar

 Özellikle sex hormonları patogenezde rol oynayabilir, gebelik sonrası vaka

bildirimleri var

SLE-Nöropsikiyatrik
Tutulum Patogenez



Antinükleer antikor %100 

pozitif

AntidsDNA %74

C3 düşüklüğü %51,8

C4 düşüklüğü %55,5

ENA antikor %51,8

Anti-Ro %29, Anti La %7

Anti RNP %27

Antikardiyolipin %37

Lupus antikoagulanı %14 

ESR median 24mm/sa 

(10-75)

CRP: 25mg/l (5-45)



 %59 vakada Kranial MR bulguları normal

 %3 Bazilar arter infarktı

 %33 Fokal ak madde hiperintensitesi

 %3 Kortikal gri madde lezyonları

 %18.5 beyin atrofisi





MRI tanıda hassastır ancak her zaman bulgu vermeyebilir.

MR bulgusu olan hastalarda bulgu olmayabilir.

MR normal olması tanıyı ekarte ettirmez. 

MR spektroskopi, Difüzyon MR, Perfüzyon MR tanıda

yardımcı olabilir

EEG normal/anormal, yol gösterici değil

PET BT ile hipermetabolik alanlar görülebilir. 



Tedavi;

30mg/kg/gün
pulse steroid

devamında 2mg/kg 
oral prednizolon 3-

6ay

Tüm Hastalar 14/27 %51.8

Siklofosfamid

12/27 %40.7

Rituximab



Tedavi;

Plazma exchange

3/17 %11 6/27 %14.8

Warfarin/LM
WH (hepsi
ACL pozitif)

4/27

Aspirin



Tedavide dopamin antagonistleri

Eğer Antifosfolipid pozitif ise;  antiagregan tedavi

APL+ tromboemboli varlığında antikoagulan tedavi

Steroid + Azatiopurin/sklofosfamid nöropsikiyatrik lupus 

tedavisinde kullanılabilir



 Prognoz; Yaşam %90-95 5 ve 10 yıllık sağ kalım

 Kimi kohortlarda %97

 %25 hastada nörolojik defisit. 

 %20 rekürrens. 

 Uzun dönemli kalıcı hasar; nöbet, Serebrovasküler

hastalık, SSS tekrarı olanlarda daha yüksek


