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Olgu Sunumu / Case Report

Eriﬂkin Gergin Kord Sendromunda Cerrahi Tedavinin Nörolojik
‹yileﬂmeye Etkisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taramas›
The Effect of Surgical Treatment on Neurological Improvement in Adult Tethered Cord
Syndrome: A Case Report and Literature Review
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Özet

Summary

Gergin kord sendromu genellikle çocukluk ça¤›nda teﬂhis edilir ve eriﬂkin
yaﬂta semptomatik olmas› nadirdir. Gergin kord sendromu ilerleyici nörolojik
defisitle karakterize oldu¤undan, çocukluk döneminde erken tan› ve multidisipliner tedavi önemlidir. Fakat eriﬂkin dönemde semptomatik olan gergin
kord sendromunda cerrahi tedavi hala tart›ﬂmal›d›r. Bu makalede konjenital
gergin kord sendromu olan eriﬂkin bir olgunun sunumu yap›larak, eriﬂkin
hastalarda cerrahi tedavinin ve rehabilitasyonun nörolojik iyileﬂmede etkisi
tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Turk J Phys Med Rehab 2007;53:83-5.
Anahtar Kelimeler: Eriﬂkin, gergin kord sendromu, cerrahi tedavi,
rehabilitasyon

The tethered cord syndrome is usually diagnosed in childhood and its
symptomatic onset in adulthood is uncommon. The tethered cord syndrome
is characterized by progressive neurological deficits therefore early
diagnosis and multidisciplinary treatment are important in childhood.
However, the surgical treatment of tethered cord syndrome in symptomatic
adulthood is controversial. In this article, with an adult case who has
congenital tethered cord syndrome, the effects of surgical treatment and
rehabilitation on neurological improvement were discussed in adulthood.
Turk J Phys Med Rehab 2007;53:83-5.
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Giriﬂ
Gergin kord sendromu, spinal kordun traksiyonu sonucu ortaya ç›kan, ilerleyici nörolojik defisitle karakterize bir hastal›k tablosudur (1–3). Gergin kord sendromu k›sa ve kal›n filum terminale, lipomeningosel, myelomeningosel, diastometamyeli, spina bifida,
epidermoid kist, spinal lipom ve dermal sinüs gibi patolojilere ba¤l› görülebilir (4,5). Kordun gerilmesi ve hareketinde azalma, hücresel metabolizma ve nöronal fonksiyonu bozarak kordda ilerleyici iskemi oluﬂturacak fizyopatolojik olaylara neden olur (3). S›kl›kla çocukluk ça¤›nda teﬂhis edilir. Eriﬂkin dönemde semptomatik
baﬂlang›ç nadir gözlenir (6). Klinik tabloda ilerleyici bel ve bacak
a¤r›s›, alt ekstremitelerde güçsüzlük ve duyu kayb›, anorektal bölgede a¤r›, yürüme bozuklu¤u, mesane ve barsak fonksiyon bozuklu¤u, ekstremite anomalileri ve kutanöz defektler yer al›r (2). Eriﬂkin döneme kadar asemptomatik olarak gelen vakalarda a¤›r yük

taﬂ›ma, aﬂ›r› egzersiz, litotomi pozisyonu, çocuk do¤urma, uzun
süreli oturma ve spinal travma semptomlar›n baﬂlamas›na neden
olur (7).
Gergin kord sendromunda tan› ve tedavinin planlanmas› için
ayr›nt›l› bir nörolojik muayene, nöroradyolojik ve elektrofizyolojik
de¤erlendirme ve ürodinamik inceleme yap›lmal›d›r (4,8,9).
Çocukluk döneminde gergin kord sendromunun ve iliﬂkili anomalilerin erken tan›s›n›n ve multidisipliner tedavi yaklaﬂ›m›n›n
(cerrahi tedavi ve sonras›nda nörolojik rehabilitasyon) önemli oldu¤u bilinmesine ra¤men (9–11) eriﬂkin dönemde gergin kord
sendromunun cerrahi tedavisi hala tart›ﬂmal›d›r (11,12).

Olgu
Otuz dört yaﬂ›nda bayan hasta, ilk olarak 2004 y›l›nda poliklini¤imize bel ve sa¤ bacak a¤r›s› ve sa¤ bacakta incelme nede-
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niyle baﬂvurdu. ﬁikayetlerinin ilk olarak 1996 y›l›nda sezaryen
ameliyat›ndan sonra baﬂlad›¤›n›, son 1 y›ld›r ﬂikayetlerinin fazlalaﬂt›¤›n› ve son 2-3 ayd›r da yürürken sa¤ aya¤›n›n yere tak›lmaya baﬂlad›¤›n› ifade etti. Sezaryen ameliyat›ndan hemen sonra
idrar kaç›rmaya baﬂlad›¤›n›, yap›lan tetkiklerin sonucunda ameliyat s›ras›nda vezikovajinal fistül geliﬂti¤ini belirtti. Bu sebepten
dolay› 2 kez ameliyat oldu¤unu fakat idrar kaç›rma ﬂikayetinin
hala devam etti¤ini vurgulad›. Ayn› zamanda herhangi bir ﬂikayeti olmadan, 16 yaﬂ›nda bel bölgesinde ﬂiﬂlik nedeni ile ameliyat oldu¤unu belirtti. Ameliyat öncesi yap›lan tetkikler ve ameliyatta yap›lanlar hakk›nda hastan›n elinde herhangi bir bilgi
mevcut de¤ildi.
Hastan›n yap›lan muayenesinde; baﬂ-boyun ve her iki üst
ekstremiteler normaldi. Bel bölgesinde lomber lordoz artm›ﬂ ve
paraspinal kaslarda atrofi vard›. Sakral bölgede geçirilmiﬂ ameliyata ait skar izi, ciltte telenjiektazi ve cilt alt›nda yumuﬂak k›vaml› kitle mevcuttu. Alt ekstremitelerde eklem hareket aç›kl›klar›
tamd›. Sa¤ bacak sola göre atrofik görünümdeydi. Sol alt ekstremite kaslar›nda, sa¤ kalça ve diz çevresi kaslar›nda motor kuvvet
5/5 idi. Sa¤ ayak bile¤i dorsofleksiyonu 4/5, plantar fleksiyonu
3/5 de¤erindeydi. Duyu muayenesinde sa¤da L5-S1 hipoestezisi
mevcuttu. Babinski iki tarafl› lakaytt› ve aﬂil refleksi iki tarafl› al›nam›yordu. Bu bulgularla hastaya lumbosakral spinal MRI, intravenöz pyelografi (‹VP) ve ürodinami planland›. MRI sonucu L4-5
düzeyinde yaklaﬂ›k 1cm boyutlar›nda intradural lipom, L4-S1 lipomyelomeningosel, L5-S2 spina bifida ve gergin kord ile uyumlu idi. ‹VP’de; sa¤ böbrek boyutlar›n›n normalden büyük, sol böbrek boyutlar›n›n normal fakat lobüle ve düzensiz konturlu oldu¤u, sol böbrekte kaliksiyel sistemde küntleﬂme ve dilatasyon ve
sol üreter orta kesiminde dilatasyon oldu¤u tespit edildi. Ürodinamik çal›ﬂmada normosensitif, normokomplian, normal kapasiteli mesane bulundu. Bu bulgularla hasta eriﬂkin gergin kord
sendromu olarak kabul edildi. Hastan›n motor kuvvet kayb› olan
kas gruplar›na güçlendirici egzersiz program› verildi. Ayn› zamanda Beyin Cerrahisi ve Üroloji klini¤ine yönlendirilerek, 15 gün
sonra kontrole ça¤r›ld›. Hasta 2005 Haziran ay›na kadar uzun bir
süre kontrole gelmedi. Bu süre içinde ﬁubat 2005’de lipomeningomyelosel nedeni ile ameliyat oldu¤u ö¤renildi. Ameliyatta L4
laminektomi, lipom eksizyonu, meningomyelosel kesesinin serbestleﬂtirilmesi, duraplasti ve fasiya defekt tamiri yap›lm›ﬂ. Ameliyattan sonra bel ve bacak a¤r›s› düzelmiﬂ, fakat yürümesinde
zorluk baﬂlam›ﬂ. Hasta ameliyattan sonra bir rehabilitasyon klini¤ine yönlendirilmemiﬂ. Hastan›n yap›lan muayenesinde; her iki
kalça ve sol diz çevresi kas kuvveti 5/5, sa¤ ayak bilek dorsofleksörleri ve plantar fleksörleri 0/5, diz fleksörleri 4/5, ekstansörleri 5/5 de¤erindeydi. Sol alt ekstremite dorsofleksörleri ve plantar fleksörleri 3/5 de¤erindeydi. ‹lk muayenemizle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda alt ekstremite kas gücünde belirgin bir kay›p söz konusuydu. Hasta bu bulgularla rehabilite edilmek amac›yla klini¤imize
yat›r›ld›. Rehabilitasyon program›nda eklem hareket aç›kl›¤› egzersizleri, güçlendirici egzersizler, denge ve koordinasyon egzersizleri ile sa¤ ayak bile¤i dorsofleksörlerine elektrik stimülasyonu uyguland›. Bu tedavi program› ile sa¤ ayak bile¤i kas kuvveti
de¤erlerinde bir de¤iﬂiklik olmad›. Sa¤ aya¤a 90 derecede posterior stoplu ayakkab› içi kullan›ma da uygun plastik materyalden
ayak-ayak bile¤i ortezi verilerek ba¤›ms›z ambülasyonu sa¤land›.
Hasta, Üroloji konsültasyonu sonucunda inkontinans›n› engellemek için baﬂlanan Tolterodine 2 mg 2x1 kullan›m›na devam etmesi, düzenli üroloji ve fizik tedavi kontrollerine gelmesi önerileri ile
taburcu edildi.

Tart›ﬂma
Çocukluk döneminde konjenital gergin kord sendromunun erken tan›s›n›n ve erken dönemde cerrahi müdahale ve rehabilitasyonun, ilerleyici nörolojik kay›plar›n engellenmesinde önemli oldu¤u bilinmektedir (4,10–12). Eriﬂkinlerde ise cerrahi tedavinin zamanlamas› konusunda farkl› görüﬂler mevcuttur (6,7,13,14). Seksenli y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda eriﬂkin gergin kord sendromu
tespit edilen hastalara, nörolojik semptomlar baﬂlamadan ya da
mevcut semptomlar kötüleﬂmeden cerrahi tedavi önerilmezken
(7,13), 90’l› y›llarda art›k asemptomatik hastalara proflaktik cerrahi tedavi gündeme gelmiﬂtir (6,14). Ancak eriﬂkin hastalarda, yap›lan cerrahinin uzun dönem takiplerde yarar› konusunda yeterli
ve güvenilir çal›ﬂmalar mevcut de¤ildir. Bu hastalarda nörolojik
rehabilitasyonun, cerrahi öncesi tek baﬂ›na yada cerrahi tedavi ile
beraber etkinli¤inin de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalara ise rastlanmam›ﬂt›r.
Gergin kord ve beraberindeki spinal anomalilerin cerrahi tedavisi yap›ld›ktan sonra hastalar bir rehabilitasyon klini¤ine yönlendirilmeli, varsa hastalar›n ürolojik ve ortopedik sorunlar›na yönelik tedaviler yap›lmal› ve hastalar›n en k›sa zamanda fonksiyonel
ba¤›ms›z olmalar› sa¤lanmal›d›r (10). Bermans ve ark. (11), yaﬂlar›
18 ile 70 aras›nda de¤iﬂen 34 konjenital gergin kord sendromlu
hastan›n a¤r›, motor ve duyu kayb› ve mesane ve barsak fonksiyon bozuklu¤u bulgular›n› cerrahi sonras› 4 y›l takip etmiﬂler ve
hastalar›n ço¤unda bu bulgular›n düzeldi¤ini, az say›da hastada
daha kötüye gitti¤ini gözlemiﬂlerdir (11). Yaklaﬂ›k 8,5 y›l sonra 28
hasta ile yap›klar› telefon görüﬂmelerinde hastalar›n %75’inin a¤r› ve / veya nörolojik semptomlar›n›n daha iyiye gitti¤ini belirtmiﬂler. Sonuç olarak eriﬂkin hastalarda çocuklara k›yasla nörolojik yaralanma riski yüksek olsa da, cerrahi sonras›nda baﬂar›l› sonuçlar›n elde edilmesi nedeniyle hastalara erken dönemde cerrahi yap›lmas›n› önermiﬂler. Bu çal›ﬂmada hastalar›n de¤erlendirilmesinin ameliyat› gerçekleﬂtiren cerrahlar taraf›ndan yap›lmas› çal›ﬂman›n güvenirlili¤ini etkilemektedir. Bizim vakam›zda hastan›n taraf›m›zdan yap›lan muayenesinde, ameliyat öncesine göre nörolojik defisitinde bir art›ﬂ söz konusuydu, fakat baﬂlanan rehabilitasyon program› ile var olan fonksiyonel düzey korundu, kötüleﬂme
gözlenmedi.
Gupta ve ark. (6) yapt›klar› çal›ﬂman›n neticesinde gergin kord
sendromu olan tüm eriﬂkin hastalara nörolojik kay›plar› olmasa
da tan› konulur konulmaz cerrahi tedavi yap›lmas› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Bununla birlikte cerrahinin intraspinal patolojiye uygun olarak yap›lmas› gerekti¤ini, özellikle intraspinal lipomu olan
hastalarda lipomun tam olarak ç›kar›lmas›n›n nörolojik kay›plarda
art›ﬂa neden olabilece¤ini de vurgulam›ﬂlard›r. Bizim vakam›zda
da nörolojik semptomlar›n art›ﬂ›na lipomun tam ç›kar›lmas› neden
olmuﬂ olabilir.
van Leeuwen ve ark. (12) de¤iﬂik nedenlere ba¤l› gergin kord
sendromu tan›s› alan 57 eriﬂkin hastay› cerrahi sonras› 2 y›l takip
etmiﬂlerdir. Çal›ﬂman›n neticesinde 15 hastada cerrahi öncesi
mevcut olan kas güçsüzlü¤ünde iyileﬂme oldu¤unu, 38 hastada
belirgin bir düzelme olmad›¤›n›, 2 hastada hafif, 2 hastada ise belirgin bir ﬂekilde kas fonksiyonlar›n›n bozuldu¤unu gözlemiﬂlerdir.
Bu hastalar›n muayenesi cerrahi öncesinde ve sonras›nda ayn›
nörolog taraf›ndan yap›lm›ﬂ. Cerrahi öncesinde h›zl› ilerleyen motor fonksiyon kayb›, lipomeningomyeloseli ve diastometamyelisi
olan hastalar›n, cerrahi sonras› ilerleyici motor fonksiyon bozuklu¤u için risk taﬂ›d›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Sonuç olarak gergin kord
sendromunda iyi planlanm›ﬂ bir cerrahinin erken dönemde etkili
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ve güvenli oldu¤unu, nörolojik iyileﬂmenin y›llar içinde gerçekleﬂti¤ini göz önünde bulundurarak, cerrahinin etkinli¤inin gösterilmesi için hastalar›n mutlaka uzun dönem takip edilmesi gerekti¤ini de vurgulam›ﬂlard›r. Huttmann ve ark. (5) da 54 eriﬂkin gergin
kord sendromlu hastay› cerrahi sonras› 8 y›l takip etmiﬂler ve hastalar›n yaklaﬂ›k %85’ inde nörolojik fonksiyon bozuklu¤unun ayn›
kald›¤›n›, cerrahinin baﬂar›s›n›n erken tan›ya ve komplet bir gergin
kord cerrahisine ba¤l› oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Ayn› zamanda inkomplet cerrahi uygulanan hastalar›n da %80’inde semptomlar›n
5 y›l sonra tekrarlad›¤›n› vurgulam›ﬂlad›r. Rinaldi ve ark. (15) erken
cerrahi müdahalenin iyi bir nörolojik iyileﬂme için gerekli oldu¤unu, cerrahi tedavi ile en iyi a¤r› ﬂikayetinin düzeldi¤ini, sfinkter
fonksiyon bozuklu¤unun ise kal›c› bir problem oldu¤u üzerinde
durmuﬂlard›r. Lee ve ark. (16) da ço¤u eriﬂkinde cerrahinin a¤r› ve
nörolojik durumun iyileﬂmesinde güvenli ve etkin oldu¤unu fakat
daha önce bu ameliyat› geçirenlerde ikinci cerrahinin baﬂar› ﬂans›n›n iyi olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Bizim vakam›z da 16 yaﬂ›nda
belindeki bir ﬂiﬂlik nedeniyle (olas›l›kla bir orta hat defekti nedeniyle) ameliyat edilmiﬂtir. ‹kinci ameliyattan sonra nörolojik semptomlar›n ilerleme nedenlerinden birisi de bu olabilir. Hastam›z bu
ilk operasyon sonras› tan›s›, ileride karﬂ›laﬂabilece¤i sorunlar ve
baﬂvurmas› gereken yerler hakk›nda bilgilendirilmemiﬂtir.
Semptomlar›n baﬂlamas›ndan sonra geçen süre ne kadar
uzunsa, uzun dönemde cerrahinin baﬂar›s› o kadar azal›r (17). Bu
nedenle çocukluk döneminde orta hat defektlerinin gözden kaç›r›lmas›, eriﬂkin dönemde yaﬂanabilecek nörolojik problemlerin
progresyonunu etkileyecektir. Erken cerrahi giriﬂimin nörolojik
semptomlar›n ilerlemesini durdurdu¤u fakat kaybolan fonksiyonlar›n geri dönüﬂünde o kadar etkili olmad›¤› bilinmektedir. Oysaki
cerrahi sonras› a¤r›n›n önlenmesinde ve nörolojik kay›plar›n geriye dönüﬂünde rehabilitasyon program›n›n gereklili¤i aç›kt›r
(4,10,17). Eriﬂkin gergin kord sendromlu hastalarda cerrahi tedavinin uzun dönem etkinli¤in araﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalar›n hiç birinde,
hastalar cerrahi sonras› rehabilitasyon program›na al›nmam›ﬂt›r.
Eriﬂkin dönemdeki vakam›z, taraf›m›zdan gergin kord sendromu
tan›s› konulduktan sonra, Beyin Cerrahi ve Üroloji klini¤ine gönderilmiﬂ, ancak ameliyat sonras› FTR klini¤ine yeniden yönlendirilmemiﬂtir. Bu da hastam›zda cerrahi baﬂar›n›n istenilen düzeye eriﬂememesindeki etkenlerden biri olabilir. Vakam›z bize baﬂvurdu¤unda, fonksiyonel kay›plar›na uygun rehabilitatif uygulamalar
yap›larak, günlük yaﬂam aktivitelerinde ba¤›ms›zl›k sa¤lanm›ﬂ ve
mesane-böbrek fonksiyonlar› incelenerek, var olan patolojiler tespit edilmiﬂ ve üroloji konsültasyonu ile gerekli tedavi baﬂlanm›ﬂt›r.
Daha sonras›nda hastan›n beyin cerrahi, üroloji ve FTR klinikleri
taraf›ndan düzenli takibi sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu vakan›n sunumundaki amac›m›z; konjenital gergin kord
sendromu olan eriﬂkin hastalarda cerrahi tedavi planlan›rken,
gergin korda eﬂlik eden spinal patolojilerin, hastan›n daha önce
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geçirdi¤i spinal cerrahi giriﬂimlerin göz önünde bulundurulmas›n›n, ayn› zamanda ürolojik ve ortopedik sorunlara yönelik gerekli
tedavilerin planlanmas›n›n ve cerrahi sonras› her hastan›n mutlaka bir rehabilitasyon klini¤ine yönlendirilmesinin gereklili¤ini vurgulamakt›r.
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