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09/2012 İÜTF 
15 yaş kız 

6 aydır devam eden  

 Yürümede güçlük  

 Genital ülser (2 kez) 

 Oral aftöz lezyonlar (her ay) 

 Gece idrar kaçırma 



 
İÜTF:  

  
 Paterji testi: + 

HLA B51:+ 

EMG: piramidal tutulum 

Spinal MRG: T11 vertebra düzeyinden geçen 
kesitte medulla spinaliste yama tarzında 

kontrast tutulum 



 
İÜTF 

 
Behçet hastalığı 
 
 
3 gün PMP 
3X16 mg prednisolon 
2x50 mg azotiopurin 



12/2012’de  hastanemize başvuru:  

 Bacaklarının arkasında uyuşma, yürürken ağrı 

ve destekle zorlanarak yürüme 

 1 haftadır baş ağrısı 

 Gece idrar kaçırma 



Soygeçmiş 

Anne: 43 yaş sağ, sağlıklı 

Baba: 48 yaş sağ, sağlıklı 

Akraba evliliği + 

Ailede Behçet hastalığı yok 

 

5 sağlıklı kardeşi var 



Fizik Muayene 

VA: 51 kg (% 25) 
Boy: 155 cm (% 10-25) 
KB: 110/70 mmHg 
Depresif görünümde 
Genital bölgede 3 adet 0,5 cm x 0,5 cm’lik ülsere 

lezyon 
Kas gücü tam 
Spastisite 
DTR’ler hiperaktif 
Destekle sağ ayağını sürüyerek yürüyor 
 



LABORATUVAR 

Tam kan sayımı: 

Hb: 11,4 gr/dl 

BK: 8600/mm3 

Tr: 396,000/mm3 

 

Biyokimya:  

Üre/Cr:35/0,53 mg/dl 

AST/ALT: 13/15 IU/L 

T.Pr/Alb: 7,4/4,7 gr/dl 

 

TĠT:1023/5,5 pr/er/lök (-) 
 
Sedim: 79 mm/saat 
CRP: 2,28 mg/dl  
 
ANA (-) 
AntidsDNA (-) 
C3: 190 mg/dl 
C4: 33,2 mg/dl 
TFT:N 



KRANİAL MRG (28/12/2012) 

      Beyin sapında bulbus düzeyinde ön sağ parasantral 
alanda çevresel ödemi bulunan T2A da intens, 5 mm 
çaplı boyanma gösteren lezyon izlenmektedir. Bu 
düzeyde kord ödem etkisine sekonder hafif 
ekspansiyon göstermektedir. Nörobehçet öntanılı 
hastada görünüm nörobehçet ile uyumlu olabilir.  

 
 DİFFÜZYON MR Serebral ve serebellar difüzyon 

kısıtlanması ile uyumlu sinyal kaydı izlenmedi. 
 





SERVİKAL, TORAKAL, LUMBAL SPİNAL MRG 

 T12-L1 seviyesinde  
sagittal T2A ve STIR 
sekansta seçilebilen 
milimetrik 
nonspesifik nodüler 
intensite izlenmektedir. 
Patolojik kontrastlanma 
saptanmamıştır. 
Tutuluma işaret edebilir. 



BİLATERAL ALT EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEM 

RENKLİ DOPPLER US 

 Bilateral ana femoral, yüzeyel femoral ven,derin 
femoral venin görüntülenebilen proksimal kesimi 
popliteal ven, posterior tibial ven proksimal 
kesimi ve vena safena magna ve parva lümen 
ekojenitesi ve kompresyonları normaldir.  

  
 



TÜM ABDOMEN US İNCELEMESİ 

 Karaciğer, dalak büyüklüğü normaldir. Parankim 
ekosu homojen olup kistik, solid kitle lezyonu,farklı 
eko alanı izlenmemiştir. Portal ve hepatik venler 
normal görünümdedir. Her iki böbrek normal boyut 
ve lokalizasyondadır. Bilateral parankim kalınlıkları 
ve ekoları normaldir. Pelvikaliksial yapılarda 
genişleme, kist, taş, kitle izlenmemiştir. Mesane 
yeterli dolulukta olmamakla birlikte lümen içinde 
belirgin patoloji izlenmemiştir. 



Pulse MP 
Siklofosfamid 
Kolşisin 

1. ay     2. ay     3. ay 

KLİNİK İZLEM 

PMP 

İÜTF 

03/2013 bacaklarda ağrı ++ 
Yürüme bozukluğu, düşme 
İdrar kaçırma, yetişememe 
 



KRANİAL   MRG (25/03/2013) 

 
  
  
  
 

28.12.2012 incelemede beyin 
sapında bulbus düzeyinde ön sağ 

parasantral alanda çevresel 
ödemi bulunan T2A da intens 
olan 5 mm çaplı lezyonun T2A 

sekanslar ile yapılan 

kıyaslamasında bu incelemede 

çevresel ödemi 
gerilemiş boyutu ise 

belirgin azalmıştır 
(yaklaşık 2 mm çaplı). Bu 

düzeyde kordda izlenen ödem 
etkisine sekonder hafif 
ekspansiyon gerilemiştir. 

Kontrastlı incelemede lezyon 

boyanma göstermemiştir 



SERVİKAL, TORAKAL, LUMBAL SPİNAL 

MR (25/03/2013) 

 T12-L1 seviyesinde 
konus düzeyinde 
medulla spinaliste 
sagittal T2A ve STIR 
sekansta seçilebilen 
milimetrik 
nonspesifik 
nodüler intensite 
benzerdir. IVGd 
enjeksiyonu ile 
patolojik 
kontrastlanma 
saptanmamıştır.  



KRANİAL VENÖZ ANJİOGRAFİ 

(21/03/2013) 
 Sağ ve sol transvers sinüsler, straight sinüs, posterior 

petrozal sinüs, inferior petrozal sinüs, kavernöz sinüs, 
Galen veni, internal serebral ven, superior ve inferior 
sagittal sinüs, superfisiyal serebral ven lümenleri 
açıktır. Oklüzyon saptanmadı.  



 
ÜRİNER SİSTEM US İNCELEMESİ 

(03/2013) 
  

Her iki böbrek normal boyut ve anatomik 
lokalizasyondadır. Bilateral parankim  
ekoları ve kalınlıkları  normaldir.Pelvikaliksiyel 
yapılarda genişleme, belirgin taş, kist, kitle 
izlenmemiştir. 

 Mesane normal görünümdedir. Duvar kalınlığı 
normaldir. Lümen içi patoloji izlenmemiştir. 

  
 Post voiding rezidü idrar volümü 115 cc 

olarak hesaplanmıştır. 



PVR: 150 cc 
Oksibutinin 2x1 
TAK 4x1 

Ġdrar kaçırma, yetişememe 



Pulse MP 
Siklofosfamid 
Kolşisin 

1. ay     2. ay     3. ay     4. ay    5. ay 6. ay  

KLİNİK İZLEM 

PMP 

İÜTF 

07/2013 Bacak ağrıları devam ediyor 
Yürürken düşme 
Gastroknemius palpasyonla hassas 
MRG bulguları 

İnfliximab 



KRANİAL MRG (07/2013) 

 T2A da intens, IV Gad enjeksiyonu ile boyanma 
göstermeyen lezyonda anlamlı boyut farkı saptanmadı 
(yaklaşık 2 mm çaplı) 



SERVİKAL, TORAKAL, LUMBAL  SPİNAL  
MR İNCELEMESİ (07/2013) 

 
  

T12-L1 seviyesinde 
konus düzeyinde 
medulla spinaliste 
tanımlanan sagittal 
T2A ve STIR sekansta 
seçilebilen 
milimetrik 
nonspesifik 
nodüler intensite 
bu incelemede 
güçlükle 
seçilebilmiştir.  



08/2013 FTR 

Kas gücü tam 

Tripot baston  ile yürüyebiliyor 

DTR: Hiperaktif 

Spastisite (modifiye ashwort skalası ile):  

Sol alt ekstremite: hamstring evre 2,  gastrokinemius evre 3 

Sağ alt ekstremite: hamstring evre 3,  gastrokinemius evre 4 

 

NÖROBEHÇETE BAĞLI SPASTĠK PARAPLEJĠ  



Modifiye Ashworth Skalası 



Botox yapıldı 

Baklofen 3X10 mg/gün          70 mg/gün 

Tizanidin 1x6 mg/gün 



Rehabilitasyon Programı  

Germe egzersizi 
Gevşeme egzersizi 
Gastroknimiuslara, hamstringlere ve ayak 

plantör fleksörlerine spastisite için soğuk 
uygulama 

Alt ekstremite agonist kaslara TENS, antagonist 
kaslara Russian akım 

Tredmilde çalışma 
Denge çalışması 



Rehabilitasyon programı sonrasında 

Bağımsız yürüme  

Merdiven inerken-çıkarken zorlanma 

 



Pulse MP 
Siklofosfamid 
Kolşisin 

1. ay     2. ay     3. ay     4. ay    5. ay 6. ay      26. ay  
  

KLİNİK İZLEM 

PMP 

İÜTF 

Yürümede düzelme 
Ġşeme bozukluğunda düzelme 
 

İnfliximab 

16 doz 



02/2014 ve 08/2014 





Behçet Hastalığı 

 Vaskülitler içinde sınıflandırılan daha çok 

venleri etkileyen, çok farklı klinik 

bulgular ile ortaya çıkabilen bir sistemik 

hastalıktır. 

 



Behçet Hastalığı Uluslarası Çalışma Grubu 

Tanı Kriterleri 

Tekrarlayan oral aft ve aşağıdakilerden ikisi 
 
 Tekrarlayan genital ülserler 
 
 Göz lezyonları 
 
 Deri lezyonları 
 
 Paterji testi 



Nöro-Behçet hastalığı 

Prevalansı % 5 

20 yıllık prospektif değerlendirmelerde:  
 E→ % 13 

 K → % 5,6 

    Kural-Seyadi et al. Eur J Neurol 2003;82:60. 

 

E/K: 4/1 ↑ 



Sıklık 

3050 Türk BH 
% 4,8’inde NBH 
BH ‘nın başlama yaşı 26,7 yıl 
NBH’nın başlama yaşı 32 yaş 

   Siva A. J Neurol 2001: 248;95-103 

18 çocukluk çağındaki BH 
% 27,8’inde NBH (5 çocuk) 
NBH başlama yaşı 12,4 yaş (5,5-15 yaş) 

    Çakar N.  Clin Exp Rheumatol 2014:32;65-70 
 

 



Nöro-Behçet hastalığının 
 tanı kriterleri 

Behçet hastalığının tanı kriterlerini karşılamak 
Nörolojik bulguların ortaya çıkışını açıklayabilecek 

başka bir sistemik, nörolojik hastalık ya da ilaç 
kullanımının olmaması 

Aşağıdakilerden en az birinin olması: 
 Nörolojik muayenede anormallik 
 NBH’yi düşündüren görüntüleme yönteminde bozukluk 
 NBH’yi düşündüren anormal BOS bulguları 
 Anormal nörofizyolojik çalışma (EMG veya uyarılmış 

potansiyeller) bulguları 

Modified from Siva A and Altıntaş A (2000) 



Behçet hastalığında nörolojik 

tutulum 
Primer nörolojik tutulum 

 Baş ağrısı 
 Santral venöz sinus trombozu (Non-parankimal NBH) 
 SSS tutulumu (Parankimal tutulum) 
 Nöropsikiyatrik BH 
 Periferik sinir sistemi tutulumu 

Sekonder nörolojik tutulum 
 BH hastalığının sistemik tutulumlarının nörolojik 

komplikasyonları 
 BH tedavisinin nörolojik komplikasyonları 

Behçet hastalığı ile ilişkili olmayan nörolojik bulgular  
 
 



Baş ağrısı 

En sık görülen nörolojik bulgudur ( %14.9-23,6) 
                    Saip S et al. Headache 2005;45:911-919. 

Migren tipi ya da paroksismal migren benzeri baş ağrısı sık 
görülür. 

 
Ayırıcı tanı: 
SSS parankiminin tutulumu 
Santral venöz sinus trombozuna 
Oküler inflamasyona bağlı 
BH’nın yapısal olmayan baş ağrısı  
 



Non-parankimal NBH 

SVST %10-20 

Ġntrakranial basınç artışı ile ciddi 

baş ağrısı 
Mental durum değişiklikleri 
Motor, oküler, kranial sinir 
tutulumu  
 

Baş ağrısı 



Non-parankimal NBH 

Yavaş seyirlidir 

Parankimal tutuluma göre hastalığın daha erken 
döneminde meydana gelir 

Çocuklarda > erişkin 
 
Nörolojik görüntülemede bulgu saptanamasa da yalnızca 

intrakranial hipertansiyon görülebilir bu 
hastalarda bir sonraki atakta görüntüleme bulgusu 
gelişebilir 



Parankimal NBH 
Kraniyal sinir bulguları 
Dizartri 
Kortikospinal sistem bulguları (+/- güçsüzlük) 
Ataksi (Ġzole ilerleyici ataksi +MRG’de serebellar atrofi) 
Hafif konfüzyon  

 Kognitif ve davranışsal değişiklikler 
 Emosyonel labilite 
 Kendini sınırlayan ya da ilerleyici miyelopati 
 Üriner sfinkter fonksiyon bozukluğu 
 Ekstrapiramidal bozukluklar 
 Ġzole optik neurit 
 Tekrarlayan fasiyel parezi 



Parankimal NBH 

1. En sık beyin sapı tutulur 
 Yalnızca ¼ hastada saf beyinsapı sendromu görülür 

 Akut atakta histopatolojik değişiklik, daha sonra beyin sapı 

atrofisi NBH için tipiktir 

  2. Ġzole hemisferik tutulum  
 Hemiparezi +/- piramidal sistem bulguları 
3. Spinal tutulum %18 (%4-20) 
4. Ġzole piramidal sistem 
5. Meningoensefalit 



NBH 

Parankimal NBH (%82) 
 SSS parankimi tutulur 
 Kötü prognoz 
 Küçük damarlar etkilenir 

 
Non-parankimal  NBH (%18) 

 Vaskülopati 
 Daha iyi prognoz 
 Büyük damarları tutar 
 Yavaş seyirlidir 

 



Nöro-Behçet Hastalığı  

Non-parankimal ve parankimal NBH birlikteliği 

çok nadirdir 

Prognozu iyidir 

 



Arteriyel-NBH 

Genellikle ekstraserebral bölgedeki büyük 
arterler tutulur 

Ġntra-aksiyel arteritis ve küçük damarlarda 
arteriyel okluzyon olabilir 

 



Nöropsikiyatrik BH 

Öfori, davranışsal bozukluklar, psikomotor 

ajitasyon veya retardasyon, paranoid, obsesif 
davranışlar, kognitif fonksiyonlarda 

bozukluklar… 

 



Periferik sinir sisteminde 
tutulum 

2/7 BH’da klinik ve elektrofizyolojik çalışmada 

periferik sinir tutulumu + 
 Mononöritis multiplex 

 Poliradikülonörit 

 Sensoromotor aksonal nöropati 

 

 EMG ile kronik denervasyon gösterilmiş 

 

 

 

 

 

Talidomid ve kolşisine bağlı nöropati 

akılda tutulmalı! 



NBH kötü prognoz kriterleri 

Genç yaş 
Beyin sapı+diğer SSS bölgelerinde tutulum 
Spinal kord tutulumu 
Sık atak 
KS bağımlılığı 
Progresif gidiş  
Pleositoz 
BOS’da protein artışı 

Haghighi AB. Clin Rheumatol. 2010:29;683-686 



NBH tedavi 

Kortikosteroid 

DMARD 

Biyolojik ajanlar 



Parankimal NBH tedavi 

Akut atakta: 
 Oral prednisolon 1-2 mg/kg/gün, >4 hft 

 IV PMP  1gr/gün, 5-7 gün 

 

  

 



Parankimal NBH tedavi 

Uzun dönem tedavi: 

- Klorambusil 

- Azotiopurin 

- Metotreksat    

 



Parankimal NBH tedavi 

Uzun dönem tedavi:  
 Aylık siklofosfamid 

 

 



 

36 yaş, K 

4 yıldır BH 

6 aydır olan Baş ağrısı, hafıza kaybı, ciddi depresyon 

FM: Vitritis, çenede jerk 

EEG: Ensefalopatik değişiklikler 

 

 

Melilo N. Clin Rheumatol 2007:26;1365-1367 



MRG: Yaygın 

periventriküler beyaz 
cevherde sinyal değişikliği 

PMP  500 mg/ga  3 kez, 6 ay 
   + 
Siklofosfamid 500 mg, aylık, 6 ay 

Melilo N. Clin Rheumatol 2007:26;1365-1367 



 



Parankimal NBH tedavi 

Uzun dönem tedavi:  
 Aylık siklofosfamid 

 MMF 

 Takrolimus 

 Anti TNFα ab 

 



23 yaş, E 

Oküler ve mukokutanöz tutulum; CsA + talidomid 

3 yıl takipsiz + kokain kullanımı 

Sağ kol ve bacakta güç kaybı 

FM: Sağ tarafta motor ve duyu kaybı 

Ribi C. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1733–1735 



MRG: Talamustan 
mesensefalona yayılan 
internal kapsülün posterior 
limbinde de olan sinyal 
değişiklikleri 

PMP  +   Siklofosfamid 
 

3 ay sonunda nörolojik 
bulgularda kısmi düzelme 
MRG: kapsüler lezyonda düzelme 

5. siklofosfamid  
Afazi, sağ hemiparezi,  
 
MRG: sol temporalde 
yeni lezyon, 
mezensefalonda sinyal 
değişikliği 
 
PMN pleositoz 
BOS proteini artmış 
 
PMP+Siklofosfamid+ 
iNFLiXiMAB (1 yıl) 

İnfliximab kesildikten 7 
ay sonra 
Konuşmada bozulma, 
sağ hemiparezi 
 
MRG: Sol kapsüla 
internada kontrast  
tutulumu 
 
PMP+infliximab 
 
 
 



Parankimal NBH tedavi 

Uzun dönem tedavi:  
 Aylık siklofosfamid 

 MMF 

 Takrolimus 

 Anti TNFα ab 

 IVIG 

 Plazma değişimi 

 



Santral venöz sinus trombozu tedavisi 

Antikoagülasyon +glukokortikoid 

 

Tekrarlama riski azdır uzun süreli tedaviye gerek Ø 

 

SVST olan hastada pulmoner veya periferik büyük 
damarlarda anevrizma olabilir!!!  



Haghighi AB. Clin Rheumatol. 2010:29;683-686 



2005-2013 

18 BH  10,7 yaş 

5 NBH (%27,8)  12,4 yaş 

NBH izlem süresi 5,2 yıl  

2/5 hastada tanı anında nörolojik bulgu + 

(parankimal tutulum) 

Çakar N. Clin. Exp. Rheumatol 32;165-170 (2014). 



 

Çakar N. Clin. Exp. Rheumatol 32;165-170 (2014). 
Bening IC HT 
Birinde SVST 

BH ve NBH eş zamanlı 
Akut parankimal bulgu 



 

Çakar N. Clin. Exp. Rheumatol 32;165-170 (2014). 



 

Çakar N. Clin. Exp. Rheumatol 32;165-170 (2014). 



Çakar N. Clin. Exp. Rheumatol 32;165-170 
(2014). 

 

Çakar N. Clin. Exp. Rheumatol 32;165-170 (2014). 


