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ÖZ 

Giriş: Guillain-Barré Sendromu (GBS), periferik sinirlerin demiyelinizasyonu ve progresif kas güçsüzlüğüyle 
ilerleyen bir immün sistem hastalığıdır. Ciddi seviyede etkilenmiş hastaların kliniğine solunum yetersizliği 
eklenebilir, hayatı tehdit eden mekanik ventilatör ihtiyacı ortaya çıkabilir ve otonomik disfonksiyon görülebilir 

Olgu: 23 yaşında, ek hastalığı olmayan, askerde “Difteri-Tetanoz Toksoid Aşı” uygulaması sonrası düşme 
tarifleyen erkek hasta, servis yatışının ardından yoğun bakım bölümümüze yatırıldı. Senkop ve düşme etiyolojisi 
tarandı. GBS ön tanısıyla tetikleyici sebep araştırması yapılan hastada yalnızca difteri tetanoz toksoid aşı öyküsü 
ilişkili bulundu. Yoğun bakımı yatışının ardından tetrapleji ve bulber tutulum gelişen hasta mekanik ventilasyonda 
takip edildi. IVIG ve pulse steroid tedavileri alan hasta yoğun bakım yatışının 18. gününde ekstübe edildi. 
Solunum fizyoterapisi ve CPAP uygulanmaya devam eden hasta, yoğun bakım yatışının 47. gününde nöroloji 
servisine taburcu edildi. 

Sonuç: Akut gelişen polinöropati hastalarında, difteri-tetanoz toksoid aşısının Guillain- Barré Sendromu’nu 
tetikleyebileceği akla getirilerek tanıya yönelik tetkik ve tedavinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, hastanın 
prognozu açısından önem taşımaktadır.   

 

SUMMARY 

Introduction: Guillain-Barré Syndrome (GBS) is an immune system disease that progresses with demyelination 
of peripheral nerves and progressive muscle weakness. Severely affected patients may develop life-threatening 
respiratory failure which requires mechanical ventilation. Autonomic dysfunction is also a mortal condition in the 
course of the disease. 

Case: A 23-year-old male patient, with no comorbid disease, described a fall one day after the application of 
"Diphtheria-Tetanus Toxoid Vaccine" in military duty. He was admitted to our intensive care unit on day 2 of his 
hospitalization. Syncope and fall etiology were questioned. The preliminary diagnosis was GBS and the 
diphtheria-tetanus toxoid vaccine was determined to be the only related trigger for this diagnosis.The patient 
developed tetraplegia and bulbar dysfunction on day 1 of admittance to the intensive care unit and mechanical 
ventilation was commenced. He received intravenous immunoglobulin and pulse steroid treatments. On day 18, 
he was extubated and Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) and respiratory physiotherapy were 
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commenced. The patient was discharged to the neurology ward on the day 47 day of his admittance of the 
intensive care unit. 

Conclusion: In acutely developing polyneuropathy patients, it is important for the patient's prognosis to be carried 
out quickly with diagnostic tests and treatment, bearing in mind that diphtheria-tetanus toxoid vaccine may trigger 
Guillain-Barré Syndrome. 

 
 

 

GİRİŞ 

Guillain-Barré Sendromu (GBS), periferik sinirlerin 
demiyelinizasyonu ve progresif kas güçsüzlü-
ğüyle ilerleyen bir immün sistem hastalığıdır. 
Akut inflamatuar poliradikülopati olarak tanımlan-
maktadır. Ciddi seviyede etkilenmiş hastaların 
kliniğine solunum yetersizliği eklenebilir, hayatı 
tehdit eden mekanik ventilatör ihtiyacı ortaya 
çıkabilir ve otonomik disfonksiyon görülebilir. 
Güncel tedaviler ve gelişmiş mekanik ventilatör 
desteğine rağmen, özellikle kardiyak etkilenme 
sonrası bu hastalarda mortalite %20 oranında 
seyredebilmektedir.(1) 

Kesin sebebi bilinmese de tetikleyici sebepler 
arasında viral üst solunum yolu enfeksiyonları ve 
gastroenteritler, bakteriyel enfeksiyonlar, çeşitli 
aşılar, doğum ve bazı cerrahi işlemler sayılabilir. 
Bizim olgumuzda tabloyu difteri-tetanoz aşısının 
tetiklediğini düşünüyoruz. 

OLGU 

23 yaşında ek hastalığı olmayan erkek hasta 
(Aydınlatılmış onam formu alınmıştır), askerde 
tetanoz ve difteri toksoid aşı uygulamasının ertesi 
günü senkop ve düşme öyküsü ile hastaneye 
kaldırılmış. Genel durum ve vital değerleri stabil 
olan hastanın yatış süresi 1 gün ile sınırlanmış. 
Hasta hayatında daha önce senkop yaşama-
dığını ifade ediyor. Sorgulamamızda, hastada 
senkop sebebini veya senkopun aşıya bağlı olup 
olmadığını belirleyemedik. Yaklaşık bir ay sonra-
sında ayak ve bacaklarda ağrı şikayetleri başla-
yan hasta, ilk olarak oturduktan sonra yerinden 
kalkamama ve ertesi gün alt ekstremitelerde güç 
kaybı ile hastaneye yatırılmış. GBS ön tanısı 
düşünülen hastada güçsüzlük progresif bir 
şekilde üst ekstremitelere yayılmış ve tetraparezi 
gelişmiş. Bunun sonrasında hasta, üst merkez 
olarak hastanemize sevk edilmiş.  

Nöroloji servisine yatırılan hastanın kranial, tora-
kal ve servikal MR görüntülemelerinde herhangi 

bir patolojiye rastlanmadı. Geliş muaye-nesinde; 
bilinç açık-kooperasyon tam, pupiller izokorik, ışık 
refleksi +/+, fasial asimetri yok, ense sertliği yok, 
kas gücü tüm ekstremiteler 1/5, derin tendon 
refleksi (DTR)muayenesi: Biceps -/-, Triceps -/-, 
Stiloradial -/-, Patella -/-, Achil -/-, patolojik 
refleksler mevcut değil, kranial sinir muayeneleri 
olağan, eldiven çorap tarzı hipoestezi mevcut. 
Vital değerleri olağan sınırlarda.  

GBS tanısı düşünülen hastaya aynı gün 0,4 gr/ 
kg/gün dozunda intravenöz immünglobulin 
(IVIG)order edildi. Tedavinin 2. gününde yutma 
güçlüğü ve solunum sıkıntısı gelişen hastaya 
maske ile 3 lt/dk O2 verilmeye başlandı. Saatler 
içinde bulber tutulum gözlendi. Hızlı progresyon 
gösteren hasta entübe edilerek Anestezi ve 
Reanimasyon Yoğun Bakım ünitesine nakledildi. 
ASV (Adaptive Supportive Ventilation) modda 
6ml/kg tidal volüm, 14/dk frekans, %40 FiO2 ve 6 
cmH2O PEEP ile entübe olarak takip edilmeye 
başlanan hastada IVIG tedavisinin 3. gününde 
hipersalivasyon ve bulber kaslarda tam paralizi 
gözlendi. Sadece göz ve göz kapaklarını hareket 
ettirebilen hastanın tablosu IVIG tedavisinin 4. 
gününde gerilemeye başladı. Hipersalivasyonu 
sonlanan, bulber ve solunum kaslarını tekrar 
kullanabilen hastanın dört ekstremite güçsüzlüğü 
ise devam etti. IVIG tedavisi 5 güne tamamlan-
dıktan sonra klinik tablosu aynı şekilde devam 
eden hastaya 1000mg/gün dozunda 5 gün bo-
yunca, her doz sabah 06:00 ile 07:00 saatlerinde 
olmak üzere IV Metilprednizolon tedavisi uygu-
landı. Herhangi bir regresyon veya progresyon 
saptanmadı. İlk IVIG tedavisi bittikten 10 gün 
sonra ise ilk tedavi ile aynı şekilde ve dozda ikinci 
IVIG tedavisi uygulanmaya başlandı. Tedaviye 
klinik olarak yanıt alınan hasta ikinci IVIG 
tedavisinin 3. gününde ekstübe edildi. Bulber kas 
güçsüzlüğü devam eden, fasial parezisi olan, alt 
ekstremite 3/5, üst ekstremite 3/5 kas gücü 
muayene edilen hasta yoğun bakımda yakın 
takipte izlenmeye devam edildi. Yoğun bakım 
yatışının 30. gününde, bilateral fasial parezi, alt 
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ve üst ekstremite distal 3/5 kas gücü, proksimal 
1/5 kas gücü olarak değerlendirildi. Biseps DTR 
normoaktif, patellar DTR hipoaktif, styloradial ve 
aşil refleksleri alınamadı. Nöroloji tarafından 
değerlendirilen hastaya rehabilitasyon önerildi. 
Hasta bir hafta sonra, bulber kaslarda güçsüzlü-
ğün ve fasial parezinin azalması üzerine nöroloji 
servisine nakledildi. Nöroloji ve Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon (FTR) servislerince tedavisine 
devam edilen hasta, ilk yatışından 77 gün sonra, 
FTR tarafından “Evde Rehabilitasyon Programı” 
düzenlenerek tekerlekli sandalye ile taburcu 
edildi. 

Hasta sonraki takiplerinde, taburculuğun 2. 
ayında tekerlekli sandalye yardımı olmadan kısa 
süre yürüyebildiğini ancak evi terkedemediğini, 4. 
ayında ise yürüyüş yapabildiğini tarifledi. 6. ayda 
tekrar muayeneye gelen hasta normal bir şekilde 
yürüyebildiğini, yavaş tempo koşabildiğini, bilate-
ral minimal ayak dorso fleksiyon kısıtlılığı dışında 
herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti. 
Hastanın tüm nörolojik muayenesi normal olarak 
raporlandı.  

SONUÇ 

Yoğun bakım yatışının 10. gününde, beklenen-
den hızlı progresyon ve çok nadir görülen 
tetikleyici öykü sebebiyle aile ve hastayla tekrar 
konuşularak anamnez detaylandırıldı. Akut poli-

nöropati yapabilecek tüm patolojiler sorgulandı. 
Herhangi başka bir aşılama öyküsü olmadığı 
öğrenildi. İshal, üst solunum yolu enfeksiyonu ya 
da başka bir enfeksiyon öyküsü öğrenilemedi. 
Konserve yiyecek tüketmediği, herhangi bir 
yurtdışı gezisi yapmadığı, böcek ısırması/sok-
ması ile ilgili bir öyküsü olmadığı öğrenildi. 
Özgeçmiş ve soygeçmişte kas güçsüzlüğüyle 
ilgili herhangi bir patolojiye rastlanılmadı. 
Çocukluk dönemi aşılarının, difteri-tetanoz dahil 
tam olduğu ve aşılar sonrası herhangi bir 
reaksiyon olmadığı öğrenildi. Aile veya yakın 
çevresinde benzer semptom gösteren kimseyi 
tariflemedi. Herhangi bir ilaç kullanım/cerrahi 
operasyon öyküsü tanımlamadı.  

Difteri-Tetanoz aşısının Guillain-Barré Sendro-
mu’na neden olduğuyla ilgili bugüne kadar 
bildirilmiş sınırlı sayıda vaka bulunmaktadır. (2–4) 
Ayrıca Tetanoz Toxoid uygulaması sonrası 
demiyelizan nöropati vakaları da bildirilmiş ancak 
bu vakalarda Guillain-Barré Sendromu tanısı 
konulamamıştır. (5,6) Akut gelişen polinöropati 
hastalarında, difteri-tetanoz aşısının Guillain-
Barré Sendromu’nu tetikleyebileceği akla 
getirilerek tanıya yönelik tetkik ve tedavinin hızlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi, hastanın prognozu 
açısından önem taşımaktadır.  

 
 

Tablo 1. Laboratuar değerleri 

CRP (C-Reaktif Protein) 1 mg/L (0 – 5 mg/L) 

BOS* Protein 115 mg/dL (15 – 45 mg/dL) 

BOS* Brucella ve Treponema Seroloji Negatif 

BOS* HSV ve CMV PCR Negatif 

BOS* Pandy ++ 

BOS* Lökosit Negatif 

BOS* LDH 20 U/L 

BOS* Glukoz 85 mg/dL (40-70 mg/dL) 

Eş Zamanlı Plazma Glukoz 125 mg/dL 

BOS* Kültür Üreme yok 
 

*BOS: Beyin Omurilik Sıvısı 
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