Turkish Journal of Geriatrics
2010; 13 (1): 41-46

OLGU SUNUMU

SERV‹KAL SPOND‹LOZA BA⁄LI M‹YELOPAT‹
VE SEREBROVASKÜLER OLAY: ‹K‹ AYRI
HASTALI⁄IN KL‹N‹K B‹RL‹KTEL‹⁄‹
ÖZ
Ebru ALEMDARO⁄LU
Halil UÇAN

ervikal spondiloza ba¤l› miyelopati ve serebrovasküler olay (SVO) klinik pratikte bazen birlikte
karﬂ›m›za ç›kabilen hastal›klard›r. Her ikisi de, üst motor nöron bulgular›, yürümede zorluk, üst
ekstremitede fonksiyon bozuklu¤u ile karﬂ›m›za ç›kabilmektedir. Servikal spondiloza ba¤l› miyelopatilerde cerrahi uygulama faydal› olabilmekteyken, serebrovasküler olay ise bir kez yaﬂand›¤›nda
hastan›n gelecekteki yaﬂam süreci için bir risk faktörü oluﬂturur. Her iki tablonun da tan›s› konulmal›d›r. SVO risk faktörleri de¤erlendirilmeli, önlenebilir risk faktörleri tedavi edilmelidir. Bu makalede geriatrik yaﬂ grubunda görülebilen bu iki nörolojik hastal›¤›n olas› birlikteli¤ine ve bu durumun klinik pratikte neden olabilece¤i kar›ﬂ›kl›¤a de¤inmek amac›yla tan› ve tedavi süreçlerinin bir
bölümü klini¤imizce yürütülmüﬂ üç olgu sunulmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Servikal spondiloz; Miyelopati; Serebrovasküler olay; Hemipleji.
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CASE REPORT

MYELOPATHY SECONDARY TO CERVICAL
SPONDYLOSIS AND CEREBROVASCULAR
ACCIDENT: A CLINICAL COMORBIDITY
ABSTRACT
ervical myelopathy secondary to cervical spondylosis and cerebrovascular accident (CVA) can
be seen together in clinical practice. Both conditions can present with upper motor neuron
symptoms, walking difficulties, and upper extremity dysfunctions. Coexistence of the conditions
may lead to diagnostic confusion. Surgery may be useful in cervical spondylotic myelopathy, however CVA is a risk factor for the future life course of the patient. Correct diagnosis must be made
in both cases. The risk factors for CVA should be evaluated and preventable risk factors should
be addressed. We would like to present three cases, some of the diagnostic and treatment procedures of whom were carried out in our clinic, to point out coexistence of these two neurological diseases in the geriatric age group, and the confusion they may cause in clinical practice.
Key Words: Cervical spondylosis; Myelopathy; Cerebrovascular accident; Hemiplegia.
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A CLINICAL COMORBIDITY

ervikal spondiloz yaﬂlanman›n do¤al bir sonucu olarak

Smeydana gelir. Boyun a¤r›s›, radikülopati, miyelopati olmak üzere üç tip klinik tablo veya bunlar›n kombinasyonlar›
ile karﬂ›m›za ç›kar (1). Serebrovasküler olaylar›n (SVO) %72’i
65 yaﬂ üstünde görülür, tutulum bölgesine göre çeﬂitli nörolojik bulgulara neden olur (2). Bu yaz›da ayn› geriatrik yaﬂ
grubunda görülebilen bu iki nörolojik hastal›¤›n olas› birlikteli¤ine ve bu durumun klinik pratikte neden olabilece¤i kar›ﬂ›kl›¤a de¤inmek amac›yla klini¤e baﬂvurmuﬂ, tan› ve tedavi süreçlerinin bir bölümü ayn› klinik taraf›ndan yürütülmüﬂ
üç olgunun sunulmuﬂtur.

1. OLGU
2 y›l önce aniden yere y›¤›lma, beraberinde geliﬂen bilinç kayb› ve sonras›nda meydana gelen sol tarafta güçsüzlük, konuﬂma bozuklu¤u ve idrar inkontinans› nedeniyle sol hemipleji
tan›s› alm›ﬂ olan 65 yaﬂ›ndaki kad›n hasta, poliklini¤imize
son üç ayd›r yürümede zorluk, son iki-üç ayd›r sa¤ taraf›nda
da geliﬂen güçsüzlük ﬂikayeti ile baﬂvurdu.
Yap›lan fiziksel incelemede hastan›n genel durumu iyi,
bilinci aç›k, konuﬂmas› dizartrikti. Bastonla ve bir kiﬂi deste¤iyle, sola yük aktar›m› bozuk, sol ayak bile¤i dorsofleksiyonu yetersiz ﬂekilde ambule olabiliyordu. K›sa ve uzun oturma
dengeleri tam, yatak içi aktiviteleri yard›ml›yd›. Baﬂ, boyun
eklem hareketleri aç›k olarak de¤erlendirildi. Kranial sinirlerin muayenesinde solda santral fasial paralizi ve hipoestezi, s›v› g›dalar› yutmada güçlük, ö¤ürme refleksinde azalma patolojik bulgulard›. Serebellar testler solda test edilemezken sa¤
tarafta becerikliydi, Romberg negatifti. Hastan›n üst ekstremitelerinde bilateral eklem hareket aç›kl›klar› (EHA) tam ve
a¤r›s›zd›. Sol üst ekstremite Brunnstrom’u (BR) 6, sol el BR
6’yd›. Sol üst ekstremitede omuz çevresi kaslar 4+/5, dirsek
çevresi, el bile¤i çevresi, parmak fleksörleri 5/5, parmak abduksiyonu ve adduksiyonu 4+/5 kas gücündeydi. Sa¤ üst ekstremite BR 6, sa¤ el 6, sa¤ üst ekstremite kas gücü 5/5’ti. Tonus muayenesi iki tarafl› normal, derin tendon refleksleri
(DTR) ise bilateral canl›yd›, Hoffman her iki tarafta da pozitifti. Duyu muayenesinde sa¤ taraf normoestezik, sol tarafsa
hipoestezik olarak de¤erlendirildi.
Alt ekstremite muayenesinde bilateral EHA aç›k a¤r›s›zd›, sol alt ekstremite BR 5, kas gücü ise tüm bölgelerde
4/5’di. Sa¤ alt ektremite kas gücü 5/5’ti, bilateral tonus muayenesi normaldi, DTR bilateral canl›, taban cildi refleksi bilateral ekstensördü. Duyu muayenesinde solda hipoestezi
mevcutken sa¤ taraf normoestezikti.
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Hastada hemiparezi ve hemihipoesteziye karﬂ›n bilateral
canl› refleksler, bilateral Hoffman ve taban cildi refleksleri
pozitifli¤i nedeniyle olas› bir miyelopati aç›s›ndan servikal
spinal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) istendi. Servikal MRG’de servikal spondiloz, C3-4, C4-5, C5-6 seviyelerinde posterior santral disk protrüzyonu, spinal korda bas›, C6-7
düzeyinde posterior santral ekstrüde disk hernisi, anterior subaraknoid mesafeye bas› tespit edildi. Beyin cerrahisine konsülte edilen hasta için operasyon endikasyonu düﬂünülmedi.
Çekilen kranial MRG’nde pons sa¤ kesiminde laküner enfarkt
alan›, çevresinde gliotik de¤iﬂiklikler, mezensefalon sol kesiminde, sol talamusta laküner enfarkt alan›, serebellar hemisferik sulkuslarda vermian folyolarda atrofi, 3. ve 4. ventrikülde geniﬂleme, periventriküler beyaz cevherde, forseps minörlere uzanan gliotik de¤iﬂiklikler. Forseps majorlarda sa¤ korana radiatada, her iki sentrum semiovalede, sol frontal operkulumda, presantral girusta, süperior frontal girus subkortikal
beyaz cevherde iskemik gliotik lezyonlar, sa¤ lentiform nükleus inferiorunda geniﬂlemiﬂ perivasküler boﬂluk mevcuttu.
Hemisferik sulkuslar, Sylvian fissür atrofi ile uyumlu geniﬂ ve
derin izlenmekte, vertebral ve baziler arterler tortiotize, baziler arter konturlar›nda irregülarite mevcut olup, geniﬂ kalibrasyonda oldu¤u ve pons anteriorunda indentasyonu tespit
edildi. Nöroloji ile konsültasyon sonucu mevcut klinik tablonun her iki patolojiye de (servikal ve kranial) ba¤l› olabilece¤i kanaati oluﬂtu. Ancak yayg›n lezyonlar› olmas› ve santral
fasial paralizi, yutma güçlü¤ü, ö¤ürme refleksinde azalma gibi kranial sinir tutulumu ile uyumlu bulgular› nedeniyle tabloya a¤›rl›kl› olarak kranial patolojinin hakim oldu¤u sonucuna var›ld›. Hasta klini¤imizde nörofizyolojik egzersizler, denge koordinasyon egzersizleri, postür egzersizleri, yürüme e¤itimi, yard›mc› cihaz e¤itimi, tüm ekstremitelere aktif asistif
güçlendirme egzersizleri, gözetlemeli grup e¤itimi, konuﬂma
rehabilitasyonundan oluﬂan bir programa al›nd›. Program
sonras›nda bir adet tripot ile ba¤›ms›z k›sa süreli ambule ﬂekilde taburcu edildi. Pollakürisi ve stres inkontinans› nedeniyle yap›lan ürodinamik inceleme sonras›nda mesane kapasitesinde azalma, hiperaktif detrusörlü doluluk hissi k›smen korunmuﬂ, depolama sorunu olan sinerjik mesane saptanmas›
nedeniyle muskarinik reseptör antagonisti baﬂland›. Nöroloji
taraf›ndan baﬂlanan antiagregan, antihipertansif tedaviye devam etmesi önerildi.

2. OLGU
63 yaﬂ›nda erkek hasta yürümede güçlük, sa¤ kol ve bacakta
a¤r› ﬂikayeti ile poliklini¤imize baﬂvurdu. Öyküde sekiz ay
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önce sa¤ ve sol femoral arter t›kan›kl›¤› nedeniyle bypass operasyonu geçirmiﬂti. Bypass sonras› sa¤ tarafta güçsüzlük, konuﬂmada bozukluk, bulant› ve kusmas›n›n oldu¤unu ve tromboembolik serebrovasküler olay (TESVO) tan›s› ald›¤›n› belirtiyordu. Bu olaydan bir buçuk ay sonra ise hastan›n sa¤ kolunda, sa¤ baca¤›nda uyuﬂma ve a¤r› ﬂikayeti olmas› üzerine
doktora baﬂvurdu¤unda çekilen servikal spinal MRG’de C3C6 seviyeleri aras›nda spinal kanalda daralma saptanm›ﬂ, C3,
C4, C5 total laminektomi, bilateral C3, C4, C5 lateral mass
vida-rod sistemiyle stabilizasyon yap›lm›ﬂt›. Özgeçmiﬂinde
diabetes mellitus ve hipertansiyon tan›lar›, sigara kullan›m›,
bahsedilen TESVO öyküsü mevcuttu.
Yap›lan fizik muayenesinde bilinci aç›k, genel durumu
iyi, oryante, koopereydi. Di¤er sistem muayeneleri do¤al, mesane, rektum his ve kontrolü tamd›. Baﬂ boyun fleksiyonu
aç›k, di¤er yönlerde baﬂ boyun hareketleri EHA baﬂ›ndan itibaren k›s›tl›yd›. Hasta ba¤›ms›z, desteksiz, sa¤da daha fazla
olmak üzere bilateral dizleri rekurvatuma kaçarak, denge yük
aktar›m› yetersiz, gövde sal›n›m› fazla ve hafif ataksik yürüyordu. Kranial sinir muayenesi normal, yutma güçlü¤ü yoktu. Konuﬂmas› do¤ald›. Serebellar testleri hafif beceriksizdi.
Üst ekstremite muayenesinde bilateral omuz hareketleri bütün yönlerde EHA ortas›nda k›s›tl›, a¤r›l›yd›. Dirsekleri bilateral EHA sonunda 5-10 derece k›s›tl›yd›. El bilekleri aç›kt›.
Sa¤ üst ekstremite BR 4’ten 5’e geçiﬂ, sa¤ el BR 4’ten 5’e geçiﬂ olarak de¤erlendirildi. Motor muayenede (sa¤/sol) omuz
abduksiyonu 4-/4+, fleksiyonu 4-/4-, dirsek fleksiyonu 4-/4+,
ekstansiyonu 3+/4-, El bile¤i fleksiyonu 4+/4+, ektansiyonu
4-/4-, parmak fleksiyon ve abduksiyon, adduksiyonlar› 5/55/5’ti. Sa¤da hipoestezisi mevcuttu. Üst ekstremite DTR sa¤
tarafta hiperaktifti. Supraspinatus ve trapez kaslar› bilateral
atrofikti. Hoffman -/-, tonus muayenesi do¤ald›. Alt ekstremite EHA’lar› aç›k a¤r›s›zd›. Sa¤ alt ekstremite BR 6’yd›.
Motor muayenede kalça fleksiyon, abduksiyon, adduksiyon
(sa¤/sol) 4-/4-; diz fleksiyonu 4+/4- ekstansiyonu 4+/4+,
ayakbile¤i çevresi kas gücü bilateral tamd›. Sa¤da DTR canl›, Babinski bilateral pozitifti. Duyu muayenesinde sa¤da hipoestezisi mevcuttu. Tonus muayenesi do¤ald›. Hastan›n çekilen kranial MRG’de bifrontoparietal iskemik gliotik alanlar
tespit edildi. Nöroloji ile konsülte edilen hastada güç kayb›n›n kranial lezyonlarla aç›klayamayaca¤›, güç kayb›n›n daha
çok servikal spinal kanal darl›¤›na ba¤l› olabilece¤i kanaatine
var›ld›. Hasta rehabilitasyon program› sonunda bir çift ortopedik bot, derecesi ayarlanabilir dizlik ve sabit yürüteçle ba¤›ms›z ambule taburcu edildi. Nörolojinin baﬂlad›¤› antiagregan tedaviye, hipertansiyon ve diyabet ilaçlar›na devam etmesi önerildi.

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2010; 13(1)

3. OLGU
62 yaﬂ›nda erkek hasta üç ay önce sandalyede otururken aniden sol taraf›na düﬂmüﬂ. Nöroloji taraf›ndan de¤erlendirilerek
SVO tan›s› alm›ﬂ, yat›r›larak takip ve tedavi edilmiﬂ. Kranial
tomografisinde sa¤da lentiform nükleusta laküner enfarkt tespit edilmiﬂ. Ancak hastan›n yat›ﬂ› s›ras›nda servikal bölgede
de bir patoloji olabilece¤i düﬂünülerek çekilen servikal
MRG’de C5-6’da posterosantral protrüzyon saptanmas› üzerine hasta nöroﬂirurjiye devredilmiﬂ. O dönemde operasyon düﬂünülmemiﬂ. Hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon poliklini¤ine yönlendirilmiﬂ. Öz geçmiﬂinde bir y›l önce yürürken belden her iki alt ekstremiteye yay›lan a¤r›lar› için çekilen lomber MRG’de belirgin lomber spondiloz, transizyonel vertebra
özelli¤i gösteren L5 vertebra, L3 vertebrada grade I spondilolistezis, L2-3, L3-4, L4-5 disklerinde belirgin diffüz bulging,
bu düzeyde spinal kanal ve bilateral nöral foramen geniﬂliklerinde azalma tespit edilerek sonucuna göre operasyon önerilmiﬂ ancak hasta kabul etmemiﬂti.
Tekerlekli iskemle ile getirilen hastan›n kranial sinir muayenesi do¤ald›. Yutma güçlü¤ü ve konuﬂma bozuklu¤u yoktu. Serebellar testleri sa¤da becerikli olup solda kuvvet kayb›
nedeniyle net de¤erlendirilemedi. Boyun muayenesinde boyun EHA tüm yönlerde EHA sonunda a¤r›l›yd›. Üst ekstremite muayenesinde sa¤ omuz fleksiyon ve abduksiyonu EHA
ortas› k›s›tl› a¤r›l›, solda abduksiyon EHA ortas› k›s›tl›yd›.
Dirseklerde bilateral fleksiyon kontraktürü mevcuttu. Omuz,
dirsek, el bile¤i çevresi kas gücü 5/5 olup parmak hareketleri
2/5 kas gücündeydi. Sol üst ekstremitesi hipoestezik, DTR
bilateral hiperaktif, Hoffman bilateral pozitif, Aschworth 2
spastisite mevcuttu. Alt ekstremite muayenesinde diz ekstansiyonu bilateral EHA sonu limitli, kalça, ayak bile¤i EHA
aç›kt›. Bilateral kalça fleksiyonu 2-/5, ekstansiyonu 2-/5, abduksiyonu 4/5, adduksiyonu 4/5, diz fleksiyon ve ekstansiyonu bilateral 3/5, ayak bile¤i dorsofleksiyonu ve plantar fleksiyonu bilateral 4/5 kas gücündeydi. Sol alt ekstremitede hipoestezi mevcuttu. Bilateral alt ekstremite derin duyu bozuktu.
Romberg pozitifti. DTR bilateral normoaktifti. Ashworth 23 spatisite mevcut olup taban cildi refleksi bilateral ekstensördü. Hastada idrar inkontinans› mevcuttu (Benign Prostat
Hipertrofisi hikayesi tarifliyordu). Gaita inkontinans› yoktu.
Mevcut klini¤i yeniden gözden geçirilmek üzere hastaya
kranial MRG, servikal MRG istendi. Kranial MRG’de her iki
taraf periventriküler subkortikal beyaz cevherde sentrum semiovalede milimetrik çapl› iskemik gliotik alanlar tespit
edildi (ﬁekil 1). Servikal MRG’de ise C5-6 posterosantral
protrüzyon, bu seviyede miyelomalazik görünüm tespit edil-
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ﬁekil 1— 3. Olguya ait kranial MRG’de her iki taraf periventriküler subkortikal beyaz cevherde sentrum semiovalede milimetrik çapl› iskemik
gliotik alanlar oklarla gösterilmiﬂtir.

di. Nöroloji ile de konsülte edilen hastan›n klini¤inin mevcut
kranial iskemik de¤iﬂikliklerle aç›klanamayaca¤› sonucuna
var›ld›. Beyin cerrahisiyle konsülte edilen hastan›n opere edilmesine karar verilmesi üzerine hasta klini¤imizden taburcu
edildi.
Üç ay sonra klini¤imize baﬂvuran hastan›n elindeki ç›k›ﬂ
özetlerinden C5-6 seviyesinde makroskopik ve mikroskopik
diskektomi, osteofit eksizyonu, kalsifiye posterior longitudinal ligament temizli¤i, bilateral foraminotomi; iliak greftleme, anterior servikal stabilizasyon yap›ld›¤›; operasyon sonras› boyun ve kol a¤r›lar› azalan hastan›n bel bacak a¤r›lar› devam etmesi üzerine üç ay sonra tekrar beyin cerrahisi klini¤ine yat›r›ld›¤› ve ikinci bir ameliyatla da hastaya L2-L3 total
laminektomi, bilateral L2-L3 inferior total, L3-4 subtotal fasektomi, bilateral L2-3 foraminotomi uyguland›¤› ö¤renildi.
Hasta ameliyatlar› sonras›nda rehabilitasyon amac› ile tekrar
servisimize yat›r›ld›. Son servikal MRG’de C5 ve C6 vertebralarda füzyon, C3-4 diskinde posterior santral ve C4-5 diskinde sa¤ paramedian posterosantral protrüzyon, spinal korda
hafif bas›, C2-3 ve C6-7 disklerinde diffüz bulging, servikal
spinal kord boyutlar›nda C3-4, C4-5, C5-6 ve C6-7 disk düzeylerinde azalma, servikal spinal kordda C3-4 ve C5-6 disk
düzeylerinde T2A serilerinde hiperintens miyelomalazi ile
uyumlu sinyal de¤iﬂiklikleri mevcuttu (ﬁekil 2). Bir kiﬂi yar-
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ﬁekil 2— 3. olguya ait servikal MRG’de C5 ve C6 vertebralarda füzyon,
metalik tespit materyallerine ait artefaktlar, C3-4 diskinde posterior santral ve C4-5 diskinde sa¤ paramedian posterosantral protrüzyon, C2-3
ve C6-7 disklerinde diffüz bulging, servikal spinal kord boyutlar›nda C34, C4-5, C5-6 ve C6-7 disk düzeylerinde azalma, servikal spinal kordda
C3-4 ve C5-6 disk düzeylerinde T2A serilerinde hiperintens miyelomalazi ile uyumlu sinyal de¤iﬂiklikleri (oklarla gösterilmiﬂ) görülmektedir.

d›m›yla ve bir adet koltuk de¤ne¤i ile ayak bile¤i dorsofleksiyonu yetersiz ad›m alabiliyordu. Uzun oturma dengesi destekli, yatak içi aktiviteleri destekliydi. K›sa oturma dengesi
mevcuttu. Ameliyat sonras› boyun ve omuz çevresi EHA boyunca a¤r›s› yoktu, üst ekstremite kas gücünde bir kazan›m
olmam›ﬂ, el parmaklar›nda fleksiyon deformitesine gidiﬂ mevcuttu. Ancak alt ekstremitede kalça çevresi ve diz çevresi kaslarda belirgin düzelme olmuﬂtu (5/5). Romberg pozitifli¤i,
bilateral derin duyu bozuklu¤u devam ediyordu. Di¤er muayene bulgular› ayn›yd›. Hastaya denge koordinasyon, postür,
yürüme, progresif rezistif egzersizler, yard›mc› cihaz e¤itimi
verildi. Yürüme ve güçlendirme egzersizleri sonras›nda de¤erlendirilen hastan›n ayak bile¤i dorsofleksiyonu yeterli bulundu. Hastada ciddi boﬂaltma problemi olan düﬂük kapasiteli mesane tespit edildi. 2 ay sonra kontrol ürodinami planland›. Bir çift kanedyen ve bir çift ortopedik botla ba¤›ms›z ambule halde ev program› verilerek taburcu edildi.
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TARTIﬁMA
erek servikal spondiloza ba¤l› miyelopati gerekse SVO
ileri yaﬂlarda görülen hastal›klardand›r (1,2). Bu iki hastal›k sundu¤umuz olgularda birliktelik göstermekteydi.
SVO tekrarlayan ataklar halinde seyredebildi¤inden (3)
bilateral hemipleji klinik pratikte karﬂ›laﬂ›labilen durumlardan biridir. ‹lk olguda bilateral hemipleji tabloya daha hakimdi. Ancak BR evreleri ileriydi. Literatürde yay›nlanm›ﬂ
bilateral hemiparezi ya da quadriparezi olgular›n›n ço¤unlu¤u bilateral medial medüller infarkta ba¤l› geliﬂen olgulard›r
(4-9). Bunlardan Kobayashi ve arkadaﬂlar›n›n olgusu d›ﬂ›ndakilerde kuadriparezi, disartri, hipoestezi ortak klinik bulgulard› (4, 6, 7, 9). Bizim ilk olgumuzda ponsun sa¤ kesiminde
laküner enfarkt alan›, çevresinde gliotik de¤iﬂiklikler mevcuttu. Ancak bu lezyona eﬂlik eden baﬂka lezyonlar da vard›. Klinik tablo ani geliﬂmeyip zaman içinde ›l›ml› ﬂekilde ilerlemiﬂti. Kumral ve arkadaﬂlar›n›n olgusunda oldu¤u gibi disfaji de
belirtiler aras›ndayd›. Literatürde bilateral serebral pedikül
infarkt›na ba¤l› kuadriparezi olgular› da bildirilmekte olup
bu olgularda da bizim olgumuzda da oldu¤u gibi disfaji rapor
edilmekteydi (10).
‹kinci ve üçüncü olgular›m›zda gerek yap›lan görüntüleme yöntemlerinde gerekse özgeçmiﬂlerinde SVO delilleri
mevcuttu. Ancak hastalar›n kranial tomografilerinde, güçsüzlük ve yürüyememe gibi ﬂikayetlerini aç›klayacak bulgular
yoktu, dolay›s›yla bunlar sessiz infarkt özelli¤i taﬂ›yordu.
Tüm olgularda hemihipoestezi tespit edilmiﬂti. Sessiz beyin
infarktlar› ve beyaz cevher lezyonlar› inme riskini di¤er risk
faktörlerinden ba¤›ms›z olarak art›ran, inme tablosuna neden
olmay›p, tesadüfen çekilen görüntüleme yöntemleri ile ortaya
konan ve yaﬂl›larda görülebilen durumlard›r (11, 12). Bundan
baﬂka gelip geçici iskemik ataklar da görülebilir. SVO’da duyusal yollar›n hasar›, hipoestezi ya da azalm›ﬂ duyuya neden
olurken, talamus ve spinotalamik yollar›n tutulumunda ciddi
a¤r› tablolar› karﬂ›m›za ç›kabilir (2).
Üçüncü olguda servikal miyelopati tabloya hakim olup
hastada kuadriparezi yürüme güçlü¤ü mevcuttu, cerrahi tedavi görmüﬂtü. Servikal spondiloza ba¤l› servikal miyelopati yine ileri yaﬂlarda karﬂ›m›za ç›kan bir tablodur. Servikal miyelopatinin erken dönemdeki alt ekstremite güçsüzlü¤ü ya da
yürüme bozuklu¤u gibi belirtileri tan›da gecikmeye yol açar.
Aksial ve radiküler a¤r›, boyun EHA’nda k›s›tlanma, üst ektremitelerde a¤›rl›kl› olmak üzere paresteziler, güçsüzlük,
hantall›k, dengesizlik, idrar kontinans›nda zorluk gibi belirtileri vard›r. Muayenede ise boyun EHA’lar›nda k›s›tl›l›¤›n
yan›nda nörolojik seviyenin alt›nda spastisite, artm›ﬂ derin
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tendon refleksleri, pozitif Babinski, kar›n cildi reflekslerinin
al›namamas›, azalm›ﬂ eklem pozisyon ve vibrasyon duyusu ve
anormal yürüyüﬂ görülür (13). Konservatif tedavinin iﬂe yaramad›¤›, ciddi ve ilerleyici durumlarda cerrahi tedavi baﬂvurulmas› gereken bir yöntemdir (14).
Ayr›ca üçüncü olgumuzda da servikal dar kanala eﬂlik
eden lomber kanal darl›¤› tespit edilmiﬂ, üst ektremite DTR
hiperaktifken alt ekstremite DTR normo-hipoaktif al›nm›ﬂt›.
Lomber spinal stenoz, servikal dar kanala %15- 33 eﬂlik edebilir, alt ekstremitede hiporefleksiye neden olan bu durum
aç›s›ndan uyan›k olunmal›d›r (13).
Konjenital ya da edinilmiﬂ servikal spinal stenozu olan
genç atletlerde minör travma sonras›nda görülebilen servikal
kord nöropraksisinin de ay›r›c› tan›s›nda gelip geçici iskemik
atak yer almaktad›r. Bu tablo yan›c› a¤r›, uyuﬂukluk, kar›ncalanma, duyu kayb›, güçsüzlükten kuadriplejiye kadar de¤iﬂen
motor de¤iﬂikliklerle ortaya ç›kar; genellikle 10-15 dakikada
tamamen düzelir, nadiren bu süre 48 saate kadar uzayabilir.
Tablonun travma gerektirmedi¤i, eriﬂkinlerde yeni baﬂlam›ﬂ
kompressif miyelopatide de görülebildi¤i bildirilmiﬂtir (15).
Diz ekstensörlerinin güçsüzlü¤ü, ayak bile¤inin plantar fleksiyon kontraktürü, gastrokinemius- soleus kas grubunun
spastisitesi, ayak bile¤i plantar fleksor kas grubunun belirgin
güçsüzlü¤ü, diz ekstensörlerinin spastisitesi, gövdenin öne
e¤ik olmas› dizde hiper ekstansiyona neden olabilir (16). Dolay›s›yla genu rekurvatum her iki hasta grubunda da görebilece¤imiz bir patolojidir. Bizim ikinci olgumuzda genu rekurvatumun muhtemel sebebi kuadriseps güçsüzlü¤üydü.
Romberg testi serebellar hasar› proprioseptif bir bozukluktan ay›rmakta kullan›l›r. Hastaya topuklar›n› bitiﬂtirerek
ayakta durmas› söylenir, bu s›rada postürdeki sallanmaya ya
da denge kayb›na dikkat edilir. Gözler aç›k ya da kapal› iken
denge kayb› varsa serebellar ataksiyi, yaln›zca gözler kapal›yken denge kayb› varsa (pozitif romberg testi) sensorial ataksiyi gösterir (17). Üçüncü olgumuzda oldu¤u gibi hastada pozitif Romberg testi olmas› servikal miyelomalazide oldu¤u
gibi arka kolon fonksiyonunun, dolay›s›yla propriosepsiyonun
kayb›na ba¤l› görülebilir (13). Serebellar ataksi bulunmas› ise
kranial bir patolojiye iﬂaret edecektir.
Spastisite, alt ve üst ekstremitede artm›ﬂ derin tendon refleksleri, pozitif Babinski ve Hoffman belirtisi hem servikal
spondiloza ba¤l› miyelomalazide(18) hem de SVO’da görülebilecek muayene bulgular›d›r (2). ‹ki hastal›¤›n ay›rt edilmesinde spondilopatik miyelopatide ileri derecede spondiloza
ba¤l› k›s›tlanm›ﬂ boyun EHA iyi bir ipucu olabilir (19). Görüntüleme yöntemlerindeki iskemik lezyonlar›n sessiz olabilece¤i unutulmamal› (12) hastal›k tablosu serebrovasküler
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hastal›¤a ba¤lanmadan önce boyun bölgesi gözden geçirilmelidir.
Sonuç olarak SVO ve servikal spondiloza ba¤l› miyelopati
klinikte geriatrik hastalarda bir arada karﬂ›m›za ç›kabilirler.
Cerrahinin servikal spondiloza ba¤l› miyelopatide kazan›mlar› olabilecekken SVO’ya ba¤l› bir tabloda faydas›z kal›r. Sessiz infarktlar, gelip geçici iskemik ataklar ya da daha önceki
SVO öyküsü di¤er risk faktörlerinden ba¤›ms›z olarak gelecekteki bir inme için risk faktörü oluﬂturmas› nedeniyle hastan›n bu aç›dan incelenip do¤ru tan›n›n konmas› ve gerekli
tedavinin planlanmas› gerekir. Bu kar›ﬂ›k olgularda anamnez,
fizik muayene bulgular› ve ileri görüntüleme bulgular› aras›ndaki iliﬂkinin iyi irdelenmesi, kranial görüntüleme yöntemlerindeki bulgular hastan›n durumunu aç›klam›yorsa boyun bölgesinin incelenmesi do¤ru tan› ve do¤ru tedavi plan›
için gereklidir.
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