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Olgu Sunumu / Case Report

Schmidt sendromu: Olgu sunumu
Schmidt’s syndrome: a case report
Murat Salihoğlu, Evren Erkul, Salim Doğru, Onuralp Kurt, Atila Güngör
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Schmidt sendromu X ve XI’inci kraniyal sinirlerin tutulduğu
yumuşak damak, vokal kord, sternokleidomastoid ve trapezius
kaslarının tek taraflı paralizisi ile karakterize, nadir görülen
multipl bir kraniyal sinir hastalığıdır. Hastalığın altta yatan
etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Diğer medülla oblongata yerleşimli multipl kraniyal sinir lezyonlarının eşlik ettiği
sendromlarla karışabilmektedir. Ayırıcı tanıda tam bir kraniyal
sinir muayenesi gerekir. Bu yazıda, ses kısıklığı ile başvuran 21
yaşında bir erkek Schmidt sendromu olgusu literatür verileri
eşliğinde sunuldu.

Schmidt’s syndrome is a rare multiple cranial nerve
disease which involves X and XIth cranial nerves and is
characterized by unilateral paralysis of soft palate, vocal cord,
sternocleidomastoid and trapezius muscles. The underlying
etiology of the disease is unknown. It may be confused with
other multiple cranial nerve lesion syndromes located in
medulla oblongata. The differential diagnosis should include
an extensive cranial nerve examination. In this article, we
present a 21-year-old male case of Schmidt's syndrome who
was admitted with hoarseness in the light of literature data.
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Medulla oblongata yerleşimli multipl kraniyal sinir
lezyonlarının eşlik ettiği sendromlara nadir rastlanır.
Lezyonlar çekirdek seviyesinde ya da sinir traseleri
boyunca gelişebilir. Tutulan sinirlere göre farklı şekilde
adlandırılır. Çoğu idiyopatik olup, neoplazilerin kitle
etkisi ve invazyonu, serebrovasküler olaylar, otoimmünite
ve travma gibi nedenler de etyolojide yer alır. Bu türde
tanımlanan multipl kraniyal sinir lezyonları I. Dünya
Savaşı yıllarında artış göstermiştir. Bunun nedeni savaş
yaralanmalarına bağlı değişik vasıflarda ortaya çıkan
kraniyal sinir hasarlarıdır.[1] Multipl kraniyal sinir tutulum sendromlarından biri olan Schmidt sendromu ilk
kez 1892 yılında Alman bilim adamı Adolf Schmidt
tarafından tanımlanmıştır.[2] Bu tanımlamaya göre sendrom yumuşak damak, vokal kord, sternokleidomastoid
ve trapez kasının tek taraflı paralizisi ile karakterizedir.
Bu yazıda polikliniğimize ses kısıklığı yakınması ile

başvuran ve nadir görülen bir Schmidt sendromu olgusu
literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.
OLGU SUNUMU
Polikliniğimize ses kısıklığı yakınması ile başvuran
olgu 21 yaşında ve erkek idi. Öyküsünden ses kısıklığının doğuştan var olduğu ancak daha önce başvurduğu
sağlık kuruluşlarından hastalığının ne olduğu ve tedavisi konusunda herhangi bir sonuç alamadığı öğrenildi.
Endoskopik endolarengeal muayenesinde sağ vokal kordun paramedian pozisyonda paralitik olduğu gözlendi.
Yutma sonrasında sağda sinüs piriformis bölgesinde
bir miktar tükürük göllenmesi haricinde patoloji tespit edilmedi (Şekil 1). Yumuşak damak sağ yarımının
elevasyona katılmadığı görüldü (Şekil 2). Sağ sternokleidomastoid ve trapez kasları ileri derecede atrofik
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Şekil 1. Sağ vokal kord paramedian pozisyonda paralitik görünümde (beyaz ok) ve yutma sonrasında sağda sinüs
piriformis bölgesindeki tükürük göllenmesi (siyah ok)
görülmekte.

Şekil 2. Yumuşak damak sağ paralitik görünümdedir (beyaz ok).

görünümde idi ve palpe edilemedi (Şekil 3, 4). Ayakta
nötral duruşta olgunun başının hafif sola eğik, yüzünün
ise hafif sağa çevrili olduğu görüldü. Sağ taraf boyun
ve omuz hareketlerinde güçsüzlük vardı. Sağ omuz sola
göre daha düşük seviyede ve omuz kasları hafif atrofik
görünümde idi. Sağ kol abdüksiyonu horizontal düzlemin üzerine çıkamıyordu. Hastanın kraniyal ve servikal
manyetik rezonans (MR) incelemesinde serebrospinal
kaynaklı etyopatogenezi açıklayabilecek lezyon tespit
edilmedi. Servikal MR incelemesinde sağ sternokleidomastoid kas ile sağ trapez kasının diğer tarafın
aksine gelişmediği ya da ileri derecede atrofik olduğu
bildirildi. Göğüs grafisi normaldi. Kraniyal sinirlere
bası yapabilecek herhangi bir oluşum tespit edilmedi.
Tam kan, rutin biyokimya testleri normal sınırlarda,

serolojik testleri (sifiliz vb.) ise negatif idi. Kas atrofisini ortaya koymak için yapılan iğne elektromiyografisinde nörojenik, polifazik, yüksek genlikli, süresi
uzamış motor ünite potansiyelleri (MUP) saptandı.
Hastanın tat, koku ve görme duyuları ile ilgili herhangi
bir yakınması yoktu. Her iki tarafın karşılaştırması ile
yapılan trigeminal sinir muayenesi normal idi. Fasiyal
sinir fonksiyonları her iki tarafta simetrik ve tam idi.
Hastanın otolojik muayenesi normaldi ve işitme eşikleri
her iki kulakta normal sınırlardaydı. Hasta yutma ile
ilgili herhangi bir yakınma belirtmedi. Farenks arka
duvarına dokunma ile öğürme ref leksi vardı. Dil her
iki tarafı simetrik ve hareketleri normaldi. Hasta kas
atrofilerine yönelik fizik tedavi servisine, vokal kord
paralizisine bağlı ses kısıklığının tedavisi içinde ses

Şekil 3. Sağda sternokleidomastoid kas ve trapez kasındaki
atrofi.

Şekil 4. Sağda trapez kasındaki atrofi.
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rehabilitasyonuna yönlendirildi. Altı aylık takibinde ses
kalitesinde değişiklik izlenmedi.
TARTIŞMA
Literatürde tanımlanmış farklı kraniyal sinirlerin
tutulduğu başka medulla oblongata sendromları da
bildirilmiştir. Schmidt sendromu, kraniyal sinirlerden
IX, X, XI ve XII’yi ilgilendiren medulla oblongata
sendromlarının sadece birisidir. Bu sendromda X ve
XI’nci kraniyal sinirler tutulmuştur ve tek taraf lı yumuşak damak, vokal kord, sternokleidomastoid ve trapez
kasının paralizisi ile birliktedir.[3] Diğer sendromlardan
Collet-Siccard sendromunda tek taraf lı IX, X, XI ve
XII’nci kraniyal sinirlerin birlikte tutulumu vardır.
Etiyolojide travma, kafa tabanı ile nazofarenksten kaynaklanan tümörler, enf lamatuvar ve vasküler hastalıklar
sorumludur.[4,5] Villaret sendromunda, Collet-Siccard
sendromundaki tek taraf lı kraniyal sinir tutulumlarına, sempatik zincirin tutulduğu horner sendromu
eşlik eder. Bazen bu sendroma VII’nci kraniyal sinir
lezyonları da katılabilir. Ekstrakraniyal travmalar ile
retro parotidal alan tümörleri sıklıkla etyolojisinden
sorumludur.[6] Hemibase sendromu olarak da bilinen
Garcin sendromunda tüm kraniyal sinirlerin tam veya
tama yakın tek taraf lı tutulumu vardır. Bu sendrom
diğerlerine göre oldukça nadir görülür. Etyolojisinde
tonsil ve nazofarenks kanserleri, kafa tabanı sarkomu
ve metastazları, menenjit, dev internal karotis arter
anevrizması, tüberküloz, kemodektoma gibi hastalıklar
vardır.[7] Tapia sendromunda X’uncu kraniyal sinirin
reküren laryngeal dalı ve XII’nci kraniyal sinir tutulumu görülür. Yumuşak damağın normal fonksiyonu ile
birlikte dil ve vokal kordun tek taraf lı paralizisi olarak
tanımlanmıştır.[8] Birçok ortak patoloji nedeni ile bu
sendromların ayırıcı tanılarında zorlanılabilmektedir.
Diğer multipl kraniyal sinir sendromlarından ayırt edilebilmesi için hastada tam bir kraniyal sinir muayenesi
gerekmektedir. Bizim olgumuz, Villaret sendromundan
aynı taraf anhidroz, miyozis ve pitozis ile seyreden
Horner sendromunun olmayışı ile; Collet- Siccard,
Tapia ve Jackson sendromlarından ise dil hareketlerinin
normal olması ve atrofi görülmemesi ile ayırt edildi. Tek
taraf lı tüm kraniyal sinirlerin tutulduğu Garcin sendromu da sağ tarafta X ve XI’nci hariç tüm diğer kraniyal
sinirlerin sağlam olması ile dışlandı. Olguya Schmidt
sendromu tanısı sadece X ve XI’nci kraniyal sinir tutulumunun eşlik ettiği, tek taraf lı yumuşak damak, vokal
kord, sternokleidomastoid ve trapez kası paralizisinin
varlığı ile konuldu. Etyolojiye yönelik görüntüleme
çalışmalarında hastanın kraniyal MR incelemesinde
serebrospinal kaynaklı bir patoloji tespit edilmedi.
Sadece arka fossa sol serebellar hemisfer mediyalinde
asemptomatik araknoid kist ile uyumlu lezyon izlendi.

Hastanın X’uncu kraniyal sinir hattı boyunca yapılan
MR incelemesinde sinire bası yapabilecek veya bütünlüğünü bozabilecek bir lezyona rastlanmadı, akciğer
patolojisi yoktu. Tam kan, rutin biyokimya ve serolojik testleri normaldi, ancak hastanın bu yakınmaları
doğumdan beri vardı. Bu bulgularla etyolojinin idiyopatik olduğu düşünüldü. Kraniyal sinir lezyonlarında
tedavi etyolojiye ve fonksiyon kayıplarına yönelik planlanır. Kas atrofilerinin gelişmemesi için aktif ve pasif
fizik tedavi uygulamaları, yutma güçlüğünde oral ve
farengolarengeal kas egzersizleri, fonksiyonel elektriksel
uyarı tedavisi ve buz yutma egzersizleri, ses kısıklığında
ise ses terapisi yapılır. Yutamama durumunda enteral
tüple beslenme gerekir.[3-7] Olgumuzda yutma bozukluğu yoktu, kas atrofileri ile ilgili fizik tedavi, ses kısıklığı
ile ilgili ses terapisi alması sağlandı. Altı aylık takibinde
ses kalitesinde değişiklik izlenmedi.
Sonuç olarak, ses kısıklığı yakınmaları ile kulak
burun boğaz polikliniklerine başvuran hastalarda diğer
kraniyal sinirlerin de etkilenmiş olabileceği multipl kraniyal sinir anomalileri de akılda tutulmalıdır. Bu hastalıklarda etyoloji travma olabileceği gibi hayatı tehdit eden
ilerlemiş bir malignite de olabilir. Bu amaçla idiyopatik
olduğuna karar vermeden önce sistemik hastalıklar açısından araştırmalı, tam bir kraniyal sinir muayenesi ile
baş, boyun ve toraks bölgesi etyolojik açıdan ayrıntılı bir
şekilde değerlendirilmedir.
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