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Özet

Summary

Behçet sendromu (BS), etyolojisi bilinmeyen, her boyutta arter ve venleri tutan multisistemik bir vaskülittir. Nörobehçet sendromu, BS’nin
en ciddi tutulumlar›ndan biridir. Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) benzeri prezentasyonu ise hemen hemen hiç görülmemektedir. Biz de
burada BS ve ALS birlikteli¤i olan bir olgumuzu ve daha önceden bildirilmiﬂ olan 6 olguyu tart›ﬂmaya açt›k. Olgular göz önüne al›nd›¤›nda birlikteliklerinin rastlant›sal m› oldu¤u yoksa ortada gerçekten bir
iliﬂki olup olmad›¤›na tam olarak netlik getirilememiﬂtir.

Behçet’s syndrome (BS) is a systemic vasculitis, affecting all sizes and
types of vessels. Neuro-Behçet’s syndrome (NBS) is among the major
serious complications of BS. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) like
presentation is very rare during NBS course. Herein, we report a
patient with BS and ALS and presented additional 6 cases reported
previously. Based on these cases, we cannot conclude whether
there is a real association between these two diseases or it is just a
coincidence.

Anahtar sözcükler: Behçet sendromu, amiyotrofik lateral skleroz,
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Behçet sendromu (BS), etyolojisi bilinmeyen, her boyutta arter ve venleri tutabilen multisistemik bir vaskülittir. Oral ve genital ülserler ile beraber eritema nodozum
ve papulopüstüler lezyon gibi mukokütanöz bulgular›
BS’nin en s›k görülen bulgular›d›r.[1] Majör organ tutulumu ise daha nadir görülmekle beraber morbidite ve mortaliteden sorumludur. Nörobehçet sendromu, nörolojik
tutulumu olan Behçet hastalar› için kullan›lan bir terim olmakla beraber hastalar›n %5 ila %30’unda görülmekte[2]
ve genellikle BS tan›s›n› takiben 5 y›l içinde ortaya ç›kmaktad›r.[3] Göz ve damar tutulumuna benzer bir ﬂekilde,[4]
erkek hastalarda daha s›k görülmektedir.[5] Parankimal ve

non-parankimal olmak üzere 2 gruba ayr›l›r. Parankimal
grupta en s›k beyin sap› tutulurken hemisferler ile spinal
kord ise daha nadir etkilenir. Daha s›k gözlenen non-parankimal grupta ise öncelikle venöz tutulum ve daha nadir
olarak da arteryal tutulumu gözlenir. Periferik sinir sistemi çok nadir etkilenirken motor nöron hastal›¤› benzeri
prezentasyonu ise hemen hemen hiç gözlenmemektedir.[6]
Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) üst ve alt motor nöron dejenerasyonu ile karakterize progresif seyirli nörolojik bir hastal›kt›r.[7] Nadir görülen bu hastal›k s›kl›kla erkeklerde ve ortalama 60 yaﬂ›nda ortaya ç›kmaktad›r. Has-
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talar 2 ila 5 y›l içerisinde solunum yetmezli¤i ile kaybedilmektedirler.[8] Tan›da spesifik bir test bulunmamakla beraber klinik ve elekrofizyolojik incelemeler tan›y› desteklemektedirler.[9]
Behçet sendromu ve ALS hastal›¤›n›n beraber oldu¤u
olgular literatürde az say›da bulunmaktad›r.[10] ALS’nin,
BS’nin nörolojik tutulumu mu oldu¤u yoksa rastlant›sal
olarak m› beraber görüldü¤ü bilinmemektedir. Biz de BS
ve ALS birlikteli¤ini bir olgu üzerinden literatür eﬂli¤inde
tart›ﬂmay› amaçlad›k.

Olgu Sunumu
K›rk bir yaﬂ›nda, BS tan›s› ile takipli olan erkek hasta
May›s 2015’de klini¤imize, 6 ayd›r olan üst ekstremitelerde ilerleyici güç kayb› ile baﬂvurdu. Anamnezinde 7 y›l önce oral ve genital ülserler, eritema nodozum, bilateral alt
ekstremitede derin ven trombozu ve intrakardiak trombozu nedeniyle BS tan›s› ald›¤› ve 6 doz siklofosfamid 1 gr/ay
tedavisi sonras›nda azatioprin ve kolﬂisin ile idame tedavisi ald›¤› ö¤renildi. Baﬂvurusundan 3 ay önce hemoptizi yak›nmas›yla yap›lan tetkiklerinde pulmoner arter anevrizmas› ve bronﬂiyal arter geniﬂlemesi dahil aç›klayan bir patoloji bulunmasa da 3 doz daha siklofosfamid 1 g/ay tedavisi alm›ﬂt›. On paket y›l sigara öyküsü olan hastan›n alkol
ve uyuﬂturucu madde kullan›m› mevcut de¤ildi. Aile öyküsünde ise nörolojik bir hastal›k bulunmuyordu.
Baﬂvurusunda her iki üst ekstremitede güçsüzlük yak›nmas›na ek olarak yemek yemede ve çi¤nemede güçlük
de tarif ediyordu. Fizik muayenesinde bilateral omuz ve
ellerin interosseoz kaslar›nda belirgin atrofi gözlenmek-

teydi. Bilateral üst ekstremitede kas gücü 2/5 ve spastisite mevcut iken alt ekstremitede kas gücü 5/5 idi. Dilde
fasikülasyonlar vard› ve derin tendon refleksileri canl›yd›.
Nörolojik muayenesinde ek bir patoloji bulunmuyordu.
Laboratuvar incelemesinde tam kan say›m›, akut faz reaktanlar› ve geniﬂ biyokimyasal testleri normal s›n›rlar
içindeydi. Kontrastl› kraniyal ve tüm spinal manyetik rezonans (MR), akci¤er ve bat›n bilgisayarl› tomografi görüntülemelerinde patoloji gözlenmezken kraniyal MR
venografisinde geçirilmiﬂ dural sinüs ven trombozu ile
uyumlu bulgular saptand›. Serebrospinal s›v› incelemesinde hücre gözlenmezken, total protein normal s›n›rda
ve oligoklonal band negatif idi. Elektromiyografide saptanan spontan ve polifazik motor ünit aksiyon potansiyellerinde artm›ﬂ aktivite ile beraber dilde gözlenen fasikülasyonlar alt motor nöron tutulumu ile uyumlu bulundu.
Eﬂlik eden üst motor nöron tutulumu ile uyumlu spastisite ve artm›ﬂ derin tendon refleksleri ile birlikte ALS tan›s› kondu. BS aç›s›ndan aktif hastal›k bulgular› olmamas› nedeniyle siklofosfamid tedavisi kesildi ve ALS tan›s›
ile riluzol baﬂland›. ‹ki y›l sonras›nda hasta halen ayn› tedavi ile takip edilmektedir.
Sistematik literatür taramas›
PUBMED’de 9 Nisan 2017’de [(Amyotrophic lateral
sclerosis) AND (Behcet*)] anahtar kelimeleri ile arama
yap›ld›¤›nda 15 yay›n bulunmuﬂtur. 13 yay›n konu ile iliﬂkisiz oldu¤u için de¤erlendirmeye al›nmam›ﬂt›r. Dahil
edilen 2 yay›nda toplam 6 olgu bildirimi yap›lm›ﬂt›r. Bu 6
olgu ve bizim sundu¤umuz hastan›n demografik ve klinik
bulgular› Tablo 1’de sunulmuﬂtur.

Tablo 1. Literatürde bildiren 6 olgunun ve bizim hastan›n demografik ve klinik bulgular›.
Olgu
no

Yazar

Ülke

Yaﬂ

Cinsiyet

BS
bulgular›

Önceki
tedavi

ALS
tedavisi

Takip süresi
Son
(y›l)
durum

1

Mrabet, 2012

Tunus

38

Erkek

OA, GÜ, OF, Üv

Steroid

Steroid, KOL, Riluzol

3

Eksitus

2

Mrabet, 2012

Türkiye

56

Erkek

OA, GÜ, OF, Pat+

Steroid, CyA

Steroid, AZA

13

Sa¤

3

Mrabet, 2012

Türkiye

37

Erkek

OA, GÜ, artrit, Pat+

KOL

Steroid, AZA, Riluzol

2

Sa¤

4

Mrabet, 2012

Türkiye

38

Erkek

OA, GÜ, PP, Pat+

KOL

KOL, AZA, Riluzol

3

Sa¤

5

Mrabet, 2012

‹ran

32

Erkek

OA, GÜ, Cilt, Üv,
Artrit, Pat+

Steroid, AZA,
CyA

Steroid, KOL,
AZA, CyA

1

Eksitus

6

Sato, 2014

Japonya

64

Erkek

Üv, HLA-B51, NBS*

Yok

Steroid, ‹NF, CYC

1,5

Eksitus

7

Suzan, 2017

Türkiye

41

Erkek

OA, GÜ, EN, DVT,
‹KT, DST

Steroid, KOL,
AZA, CYC

Riluzol

2

Sa¤

*Bu hastada ayn› zamanda spinal tutulumlu Nörobehçet sendromu da mevcuttur. AZA: Azatioprin; CyA: Siklosporin-A; CYC: Siklofosfamid; DST: Dural sinüs
trombozu; DVT: Derin ven trombozu; GÜ: Genital ülser; ‹FN: ‹nfliksimab; ‹KT: ‹ntrakardiyak tromboz; KOL: Kolﬂisin; OA: Oral aft; OF: Osteofoliküler lezyon;
Pat+: Paterji pozitifli¤i; PP: Papulopüstüler lezyon; Üv: Üveit.

44

Suzan V ve ark. Behçet sendromu ve amiyotrofik lateral skleroz

Tart›ﬂma
Literatürde ﬂimdiye dek iki yay›nda BS ve ALS birlikteli¤i olan 6 olgu bildirimi yap›lm›ﬂt›r.[10,11] Mrabet ve ark.[10]
bu birlikteli¤i araﬂt›rmak amac›yla Uluslararas› Nörobehçet
Hastal›¤› Çal›ﬂma Grubu üyelerine mektup yollayarak takip ettikleri BS-ALS hastas› olup olmad›¤›n› sormuﬂlard›r.
Kaç üyenin cevaplad›¤› belirsiz olsa da iki merkezden geri
bildirim alm›ﬂlar. Tunus’tan (n=55), ‹ran’dan (n=58 NBS
hastas›) ve Kayseri, Türkiye’den (n=100 NBS hastas›) bir
hasta ve ‹stanbul, Türkiye’den (n=354) iki hasta bildirimi
yap›lm›ﬂt›r. ‹ran’›n ALS prevalans verisi üzerinden yapt›klar› hesaplamada ALS’nin s›kl›¤›n› BS hastalar›nda artm›ﬂ
bulsalar da ‹ran’dan bildirilen bir hasta oldu¤u için bu durumun ﬂansa ba¤l› olabilece¤i göz önünde tutulmal›d›r. Di¤er yay›nda ise spinal tutulumu olan Nörobehçet sendromu
ve beraberinde ALS olan bir olgu sunulmuﬂtur.[11]
Mrabet ve ark.’n›n bildirdi¤i 5 hasta ve bizim olgumuz
Uluslararas› Behçet Hastal›¤› Çal›ﬂma Grubunun tan› kriterlerini karﬂ›lamaktayd›.[12] Sato ve ark.’n›n[11] olgusunda ise
BS tan›s› üveit hikayesi ve HLA-B51 pozitifli¤i ile konmuﬂ
olup bu hastada BS tan›s›nda genelde olmas› gerekli olan
oral ülser bulunmamaktayd›. Hastalar›n hepsinin erkek olmas› ALS’nin erkeklerde daha s›k gözlenmesinde dolay›
beklenen bir durumdu.[8] Di¤er yandan sporadik ALS olgular›n›n baﬂlang›ç yaﬂ›n›n ortalama 60 yaﬂ civar›nda oldu¤u
bilindi¤i için bir hasta d›ﬂ›nda tüm hastalar›n ALS tan›s›n›n
40 yaﬂ›n alt›nda konmas› dikkat çekiciydi. Statin ve pioglizaton gibi çeﬂitli ilaçlar›n tam olarak kan›tlanamasa da ALS
ile iliﬂkili olabilece¤i bildirilmiﬂtir.[13] Hastalar›n geçmiﬂ ilaç
öykülerinde bak›ld›¤›nda ortak bir ilaç olmad›¤› görülmüﬂtür. ALS tan›s› konduktan sonra NBS alt tipi olarak tedavi
edildi¤inde ise klinik olarak yarar› olmad›¤› da görülmektedir. Eﬂlik eden NBS’si olan bir hasta d›ﬂ›nda kraniyal görüntülemelerde ve serebrospinal s›v› incelemelerinde inflamasyona dair bulgu saptanmam›ﬂ olmas› da NBS’ye yönelik tedaviye olan baﬂar›s›zl›k aç›s›ndan aç›klay›c› bir neden
olabilir. Bu do¤rultuda, beraberinde NBS olan hastan›n
immünsüpresif tedavi ile kraniyal lezyonlar› ve iliﬂkili klinik
bulgular› gerilemiﬂken ALS klini¤i bu tedaviye cevap vermemiﬂ ve hasta solunum yetmezli¤i ile eksitus olmuﬂtur.[11]
‹stanbul’da yap›lan BS prevalans çal›ﬂmas›nda BS s›kl›¤›
42/10.000 bulunmuﬂtur.[14] ALS için ise Türkiye’de epidemiyolojik veri olmasa da tahmini hasta say›s› 6000–
7000’dir.[15] ALS’nin çok nadir bir hastal›k oldu¤u düﬂünüldü¤ünde BS ile birlikteli¤i dikkat çekicidir. Literatürde birlikteli¤i olan 4 olgunun Türkiye’den bildirilmiﬂ olmas› ise
BS’nin Türkiye’de s›k görülmesinden kaynaklan›yor olabilir. Di¤er yandan, ‹sveç’te yap›lan popülasyon temelli bir
çal›ﬂmada ALS’li hastalar›n aile bireylerinde inflamatuar
hastal›klar›n s›kl›klar›na bak›ld›¤›nda erkek bireylerde BS
s›kl›¤›n›n kontrol grubuna göre yaklaﬂ›k 3 kat artt›¤› sap-

tanm›ﬂt›r. Kad›n bireylerde artm›ﬂ ülseratif kolit s›kl›¤› d›ﬂ›nda her 2 cinsiyette de di¤er hastal›klar aç›s›ndan risk art›ﬂ› görülmemiﬂtir.[16] Bu bulgu BS-ALS birlikteli¤inin ﬂansa ba¤l› olmayabilece¤ini düﬂündürmektedir.
Sonuç olarak, ALS ve BS birlikteli¤i nadir de olsa görülebilmektedir. Birlikteliklerinin rastlant›sal olup olmad›¤›
aç›k olmamakla beraber BS hastalar›nda ALS daha erken
bir zamanda ortaya ç›kmaktad›r. Hastalar›n kraniyal ile spinal görüntülemelerinde ve serebrospinal s›v› incelemelerinde inflamasyonla ile uyumlu bulgu saptanmam›ﬂ olmas›
ALS’nin NBS’nin alt tipi olabilece¤ine dair olan ﬂüpheden
uzaklaﬂt›rmaktad›r. ‹sveç’ten gelen epidemiyolojik veri ise
olas› ortak baz› genetik faktörler aç›s›ndan önemlidir. Di¤er yandan, NBS’ye yönelik yap›lan agresif immünsüpresif
tedavi ALS’nin do¤al seyrini de¤iﬂtirmiyor gibi görünmektedir. Ek olarak, BS seyrinde verilen immünsüpresif tedavilerin ALS’ye yol açt›¤› düﬂünülmemektedir.
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