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ÖZET 

MMS nadir bir sendrom olup, tüm inmeler içinde %1‟in altında izlenmektedir. (2)Bilateral 

medial medüller sendrom ise daha nadir olarak gözlenmektedir. Genelde akut progresif 

tetraparezi ile prezente olur. Bu izole izlenebildiği gibi fasiyal paralizi, lingual paralizi, tüm 

ekstremiteleri içine alan parestezi, okülomotor etkilenme, derin duyuda bozulma gibi klinik 

bulgularla birlikte de izlenebilir(3).Difüzyon MR incelemede “kalp görünümü” şeklinde 

difüzyon kısıtlılığı ve T2 incelemede aynı alanda hiperintens lezyon izlenir(4). Bu olgu ile 

birlikte bildirilen vakalarda; bilateral medial medüller sendromu genel ve geniş bir bakış açısı 

ile irdelemeyi amaçladık. 

53 yaşında erkek hasta ani başlayan vertigo, denge kaybı, sol bacakta kramp ve çift görme 

şikâyetlerine baş ağrısı, disfaji ve dizartri şikayetlerinin eklenmesi üzerine başvurduğu acil 

serviste yapılan difüzyon MR görüntülemede “kalp görünümü” şeklinde difüzyon 

kısıtlılığının izlendiği bilateral medial medüller enfarkt saptandı.  DM ve hiperlipidemisi 

bulunan hastanın takiplerinde klinik progresyon gözlenmedi. Solunum sıkıntısı gelişmedi.  

Bildirilen olgularda en yaygın klinik prezantasyon motor güçsüzlük (%78.4) olup %64.9 

hastada bilateral olarak izlenmiştir. Dizartri ve nistagmus (%48.6), duyu bozukluğu (%43.2), 

hipoglossal paralizi(%40.5), disfaji (%16.2), dört hastadan birinde ise respiratuar yetmezlik 

izlenmektedir. (3) 

Sonuç olarak bilateral medial medüller sendrom oldukça nadir izlenmekte olup hastalarda 

kuadriparezi/kuadriplejiden, disfajiye; lingual paraliziden, nistagmusa kadar değişen geniş bir 

klinik yelpaze gözlenebilir. Hastaların bir kısmı respiratuar yetmezlik nedeniyle kaybedilir 

fakat başlangıçta respiratuar tutulum genelde izlenmez.  

 

GİRİŞ 

Medial medüller sendrom(MMS) ilk olarak 

Spiller tarafından 1908 yılında 

tanımlanmıştır.(1) MMS nadir bir sendrom 

olup, tüm inmeler içinde %1‟in altında 

izlenmektedir. (2)Bilateral medial medüller 

sendrom ise daha nadir olarak 

gözlenmektedir. Bu antitenin etyoloji, 

klinik manifestasyonu ve prognozu  çok iyi 

tanımlanamamış olmasına rağmen 

hastalarda genelde akut progresif 

tetraparezi ile prezente olur. Bu izole 

izlenebildiği gibi fasiyal paralizi, lingual 

paralizi, tüm ekstremiteleri içine alan 

parestezi, okülomotor etkilenme, derin 

duyuda bozulma gibi klinik bulgularla 

birlikte de izlenebilir. (3)Difüzyon MR 

incelemede taban kısmı medulla 

oblongatanın anterior bölümünde, tepe 



kısmı rostral bölümünde “kalp görünümü” 

şeklinde difüzyon kısıtlılığı ve T2 

incelemede aynı alanda hiperintens lezyon 

izlenir(4).Bu olgu ile birlikte bildirilen 

vakalarda bilateral medial medüller 

sendromu genel ve geniş bir bakış açısı ile 

irdelemeyi amaçladık.  

OLGU 

53 yaşında erkek hasta, vertigo, denge 

kaybı, sol bacakta kramp ve çift görme 

şikâyetleriyle başvurduğu nöroloji 

kliniğinde yapılan muayene ve 

tetkiklerinde herhangi bir şey saptanmıyor. 

Bu şikayetlerin başlamasından 5 gün sonra 

hastada başın vertex ve suboksipital 

kısmında, çok şiddetli, sıkıştırıcı tarzda  

baş ağrısı oluyor. Baş ağrısı basit analjezik 

tedaviye yanıt vermiyor. Baş ağrısının 

başlamasından 2 gün sonra ani başlayan 

sağ yan güçsüzlüğü, disfaji ve dizartri 

kliniğiyle başvurduğu acil serviste yapılan 

Serebral Difüzyon MR görüntülemede 

bilateral medial medüller enfarkt (Şekil 

1)saptanması üzerine hasta ileri tetkik ve 

tedavi amacıyla nöroloji servisine 

yatırılıyor. Hastanın yaklaşık 10 yıldır 

bilinen DM hastalığı ve hiperlipidemisi 

vardı. Hasta insülin aspart 30 IU/gün, 

metformin 2000 mg/gün, insülin glarjin 

3x18 IU kullanıyordu. Bunun dışında 

sigara kullanım, HT, KAH ve inme öyküsü 

yoktu. Hastanın yapılan nörolojik 

muayenesinde bilinç açık, oryante, 

koopereydi. Vital bulguları stabil idi. 

Periferik nabazanlar ritmik ve eşit 

alınıyordu. Fasiyal paralizi yoktu, 

okülomotor muayene doğaldı. Palatal 

arklar simetrik idi. Fakat hastanın ılımlı 

disfajisi mevcuttu. İpsilateral dil paralizisi 

vardı. Sağ üst ekstremite plejik, sağ alt 

ekstremite kas gücü 2/5 idi. Sol üst ve alt 

ekstremitede kas gücü 5/5 olarak 

değerlendirildi. Sağ yanda vibrasyon 

duyusunda azalma vardı fakat duyu defisiti 

yoktu. Taban cildi refleksi bilateral dorsal 

idi. LDL 98 mg/dl, HgA1c 10,6 olarak 

ölçüldü.  Yapılan ekokardiyografik 

incelemede EF %60, sol atrium boyutu 4,2 

cm olarak ölçüldü. Kalp kapakları doğal 

olup, İVS hafif hipertrofik izlendi. 

Asetilsalisilik asit, klopidogrel ve heparin 

infüzyon tedavisi verildi. Hastanedeki yatış 

sürecindeki takiplerinde hastanın sağ alt 

ekstremite kas gücü +2/5‟e kadar düzeldi. 

Disfaji ve dizartri kliniğinde gerileme 

izlendi. Hasta asetilsalisilik asit ve 

klopidogrel tedavisi ve diyet önerileri ile 

taburcu edildi. 

TARTIŞMA 

Dejerine sendromu olarak da bilinen 

medial medullar sendromunun (MMS) 

tipik nörolojik bulguları; dilde ipsilateral 

palsi, yüzün korunduğu kontralateral 

hemiparezi ve derin duyu bozukluğudur 

Şekil 1: DWI incelemede(en solda) kalp görünümü şeklinde izlenen bilateral medial medüller enfarkt ve ADC'de(ortada) 
hipointens, T2’de(en sağda) hiperintens olarak lezyonun karşılığı izlenmektedir. 



(5). Medial medüller sendromdan daha 

nadir olarak izlenen bilateral medial 

medüller sendromda ise en yaygın klinik 

prezantasyon motor güçsüzlük (%78.4) 

olup %64.9 hastada bilateral olarak 

izlenmiştir. Dizartri ve nistagmus (%48.6), 

duyu bozukluğu (%43.2), hipoglossal 

paralizi(%40.5), disfaji (%16.2), dört 

hastadan birinde ise respiratuar yetmezlik 

izlenmektedir(3). Babinski genelde 

bilateral dorsal yanıtlıdır.  Bilinç bazen 

alert, konfüze, somnolans şeklinde olabilir. 

Hastaların bir kısmında bulantı, dizartri, 

dizziness, disfoni, ataksi gibi klinik 

tabloların bir veya birkaçı da izlenebilir. 

Bildirilen bir olguda depresyon, suisid, 

halüsinasyon, anksiyete şeklinde 

psikiyatrik bozukluklar bildirilmiştir(6). 

Bizim vakamızda da depresyon ve 

anksiyete izlenmiştir. Bilateral medial 

medüller sendrom, medial medüller 

sendromda da izlendiği gibi posterior 

dolaşımın akut olarak aterotromboz veya 

kardiyoembolik etkilenmesine bağlı olarak 

ortaya çıkar. Etyolojide başta vertebral ve 

anterior spinal arterlerin aterotrombozu 

vardır(3). Bizim olgumuzun da dahil 

edildiği bilateral medial medüller 

sendromun izlendiği 13 vaka 

incelendiğinde hastalarda HT, DM, sigara, 

hiperlipidemi, MI, inme, takayasu arteriti, 

homosistein yüksekliği, HCV, KBH gibi 

hastalıklar mevcuttu(6-14).Bu 13 hastanın 

11‟inde birden fazla risk faktörü 

birlikteydi. Hastalarda en çok DM ve HT 

birlikte izlenmiş olup hastaların 10‟unda 

HT vardı. Bizim olgumuzda ise risk 

faktörü olarak DM ve hiperlipidemi 

mevcuttu.  Bu 13 hastada yaş ortalaması 

60.07 olup, hastaların 9‟u erkekti.  Tanıda 

difüzyon ağırlıklı serebral görüntüleme 

medulla oblongatada “heart appearance” 

olarak tanımlanan kalp görünümü şeklinde 

difüzyon kısıtlılığı ve ADC‟de lezyon 

alanına uyan hipodens görünüm izlenir.  

Sonuç olarak bilateral medial medüller 

sendrom oldukça nadir izlenmekte olup 

hastalarda kuadriparezi/kuadriplejiden, 

disfajiye; lingual paraliziden, nistagmusa 

kadar değişen geniş bir klinik yelpaze 

gözlenebilir. Hastaların bir kısmı 

respiratuar yetmezlik nedeniyle kaybedilir 

fakat başlangıçta respiratuar tutulum 

genelde izlenmez.  
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