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Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES): nadir görülen bir olgu 
sunumu.

Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) ilk kez 1996 yılında ortak noktası çeşitli nörolojik semptomlar olan bir vaka serisi ile tanımlanmıştır (1).
Klinik olarak baş ağrısı, görme bozuklukları, nöbet, bilinç bulanıklığı ve fokal nörolojik defisit gibi semptomların görüldüğü, posterior serebral dolaşım
bozukluğu ile karakterize bir sendromdur. Tipik nöroradyolojik görüntüleme bulguları olmasına rağmen çok sayıda patoloji ile karışabilmektedir. Ayırıcı
tanısında serebrovasküler olaylar, nonkonvülziv epilepsi, serebral tümörler, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, ilaç intoksikasyonları gibi çok sayıda patoloji
yer almaktadır (2). Klinikte spesifik semptom ve bulgularının olmaması, ayırıcı tanıda çok sayıda benzer patoloji olması tanı koyma sürecindeki en büyük
zorluğu oluşturmaktadır. Nadir görülmesine rağmen ağır nörolojik bulgularla seyredebilen PRES hastalarında erken ve etkili tedavi ile tam iyileşme
sağlanabilmekte, bu da PRES’in önemini ortaya koymaktadır (3).
Bu olgu sunumunda klinik pratikte nadir görülen bir PRES vakası sunulması amaçlanmıştır.

45 yaşında kadın hasta acil servise birkaç gündür şiddetli baş ağrısı
sonrasında nöbet geçirme şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir
kronik hastalığı veya ilaç kullanımı olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde
konfüze olan hasta postiktal dönemde olarak değerlendirildi. Hastanın
tansiyonu 115/76mmHg, nabzı 111atım/dakika, oksijen saturasyonu %93,
vücut sıcaklığı 36,6°C, kan şekeri 143mg/dl, elektrokardiyografisi sinüs
taşikardisi olarak görüldü. Takibinin yaklaşık 10. dakikasında jeneralize tonik
klonik tarzda nöbet geçirmesi üzerine hastaya 5 miligram(mg) intravenöz(iv)
diazepam uygulandı.Hastanın laboratuvar parametreleri tablo 1’de
özetlenmiştir. Yapılan beyin bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesi normal
olarak görülürken (Şekil1A), beyin manyetik rezonans (MR)
görüntülemesinde T2 FLAIR sekansında her iki pariyeto-oksipital bölgede
hiperintens alanlar izlendi (Şekil1B). Bunun üzerine lomber ponksiyon
yapılan hastanın BOS analizinin sonuçları tablo 1’de özetlenmiştir. Bunun
üzerine hasta PRES tanısı ile yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatırıldı ve
asiklovir 3x750mg IV tedavi başlandı. Hastanın BOS kültüründe üreme
olmadı ve viral PCR testleri negatif sonuçlandı. Kan basıncı yüksek seyreden
hastaya amlodipin 5mg peroral (PO) 1x1, antikonvülzan olarak ise
levatirasetam 500mg 2x1 PO başlandı. Elektroensefalografi (EEG) incelemesi
nonkonvulzif status olarak yorumlanan hastanın PRES etiyolojisine yönelik
yapılan otoimmün hastalık tarama testleri negatif sonuçlandı. Takibinin 3.
gününde çekilen beyin BT’sinde sol parietal lobda intraparankimal
hematom, ayrıca eşlik eden sol fronto-temporal bölgede subaraknoid
hemoraji saptandı (Şekil 1C). Hastanın 30 günlük hastane takibinin ardından
çekilen beyin MR görüntülemesinde intraparankimal hematom ve
subaraknoid kanamada gerileme, pariyeto-oksipital bölgedeki lezyonlarda
ise tam düzelme izlendi (Şekil 1D).

Posterior reversible ensefalopati sendromunun etiyolojisinde,
hipertansiyon önemli faktörlerdendir (2,3). Bizim hastamızın takibinde
hipertansif seyretmesi, bu vakada PRES etiyolojisindeki nedenin
hipertansiyon olduğunu düşündürmüştür (4). Literatürde PRES
hastalarında yapılan BOS incelemelerinde protein artışı saptanmış olup,
bu durum artmış serebral ödem ile ilişkilendirilmiştir (5,6). Ayrıca kritik
PRES hastalarında yapılan bir EEG çalışmasında hastaların %62’sinde
EEG’de nonkonvulzif nöbet saptandığı bildirilmiştir (7). Bizim
hastamızda da yapılan BOS incelemesinde protein oranının artmış, EEG
incelemeleri ise nonkonvulzif nöbet lehine yorumlanmış olması,
literatürdeki bilgiler ışığında PRES tanısını desteklemektedir. Radyolojik
görüntülemede tanı koydurucu bir bulgu olmasa da PRES hastalarında
sıklıkla posterior serebral dolaşımda bilateral vazojenik ödem
gösterilmiştir. Tipik olarak bilateral pariyeto-oksipital bölgede görülen
vazojenik ödem, beyin BT de hipodens olarak izlenirken, beyin MR T2
ve FLAIR sekanslarında hiperintensite olarak izlenmektedir (8). Tipik
bulgular dışında bazı vakalarda intrakraniyal hemorajilerin eşlik ettiği
bildirilmiştir (8, 9). Bizim vakamızda takibinin üçüncü gününde çekilen
beyin BT’sinde intraparankimal hematom ve subaraknoid hemoraji
izlenmiştir. Erken tedavi ile çoğu PRES vakasında sıklıkla tam iyileşme
sağlandığı, ayrıca radyolojik bulguların tam rezolüsyona uğradığı
bildirilmiştir (4,8,9). Bizim hastamızda da 30 günlük takibinde klinik
iyileşme sağlanmış, 1. ayda çekilen beyin MR görüntülemesinde
radyolojik bulgularda düzelme görülmüştür (Şeki1D). PRES tedavisinde
en önemli basamak altta yatan nedene yönelik tedavidir. Hipertansif
hastalarda kan basıncının ilk bir saatte %20-30 azaltılması ve takibinde
etkili kan basıncı kontrolünün sürdürülmesi önerilmektedir. Nöbet
tedavisinde benzodiazepinler ve levatirasetam önerilmiştir (10).
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Şekil 1. Hastanın takibi boyunca
radyolojik görüntülemeleri

Tablo 1. Hastanın labaratuvar sonuçları.

Sonuç Referans Aralık

C- reaktif protein 0.7 mg/L 0-5 mg/L

Beyaz küre 11.18 /uL 4-10 103 /uL

Nötrofil %45

Lenfosit %41

Hemoglobin 12.6 g/dL 11-15 g/dL

Kreatinin 0.64 mg/dL 0.5-0.9 mg/dL

AST 25 U/L 0-32 U/L

ALT 21 U/L 0-33 U/L

Sodyum 141 mEq/L 135-145 mEq/L

Potasyum 3.4 mEq/L 3.5-5.1 mEq/L

PRES önemini, ağır nörolojik bulgular görülebilmesi, ayırıcı tanısında
iskemik stroke, serebral hemoraji, menenjit, ensefalit gibi önemli
patolojilerin yer alması ve erken tanındığında çoğu vakanın
iyileşebilmesinden almaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında nadir
görülmesine rağmen PRES’in iyi tanınması gerektiğini düşünmekteyiz.
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