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Down Sendromlu Hastada Demans ile
Beraber Senil Miyoklonik Epilepsi
Senile Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome with Dementia
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Özet
Down sendromunda ilerleyici kognitif yıkımın ardından miyoklonik nöbetlerin başladığı olgu sunumları bulunmaktadır. Biz de ilerleyici kognitif yıkımı olan ve miyoklonik nöbetler geçiren bir Down sendromu olgusu sunuyoruz. Olguya tonik-klonik nöbetler de eşlik etmektedir.
EEG’de yaygın yavaşlama zemininde her iki ön bölgede keskin ve yavaş dalga aktivitesi tespit edilmiştir. Lamotrijine cevap vermeyen tonikklonik ve miyoklonik nöbetler, tedaviye levatirasetam eklenerek kontrol altına alınmıştır. Down sendromunda epilepsi ile demansın birlikte
bulunması, altta yatan ortak bir patofizyoloji olabileceğini düşündürmektedir.
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Summary
We report a Down syndrome case with progressive deterioration of cognitive functions and myoclonic seizures. She had generalized tonicclonic seizure (GTCS) as well. The EEG showed slight diffuse slowing with frontal sharp-waves. Myoclonic jerks and GTCS persisted after
lamotrigine; however, these seizures subsided with levetiracetam. Epilepsy in Down syndrome is associated with dementia, and all these
points suggest that a common underlying physiopathology may exist.
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Giriş
Genton ve Paglia, Down sendromu ve Alzheimer tipi demansı olan iki yaşlı hastada ortaya çıkan miyoklonik epilepsi bildirmiştir.[1] Ardından, Down sendromunda ilerleyici kognitif yıkımın ardından miyoklonik nöbetlerin başladığı olgu sunumları olmuştur.[2,3] Son olarak, De Simone ve arkadaşları, Down sendromuna davranışsal veya kognitif bozulmanın ve geç başlangıçlı miyoklonik epilepsinin eşlik ettiği 18 hasta bildirmişlerdir.[4]
Bu yazıda, kognitif yıkımı olan ve miyoklonik nöbetler geçiren Down sendromlu bir olgu sunuldu.

Olgu Sunumu
Elli bir yaşındaki Down sendromu hastası, tonik-klonik nöbet geçirme şikayetiyle başvurdu. Hasta sorgulandığı zaman, üç yıldan beri giderek artan bir bellek kaybı ve davranış değişiklikleri olduğu, bir yıldan beri miyoklonik sıçramaların başladığı, ardından haftada üç kez jeneralize
tonik-klonik nöbetleri geçirmesi üzerine lamotrijin başlandığı fakat miyoklonik ve tonik-klonik nöbetlere etkisi olmadığı öğrenildi.

Kraniyal MRG’de kortikal atrofi, EEG’de ise yaygın yavaşlama zemininde her iki ön bölgede keskin ve yavaş dalga aktivitesi saptandı (Şekil 1). Valproik asit 500 mg/gün başladıktan dört gün sonra döküntü gelişmesi üzerine, levatirasetam başlandı ve miyoklonik ve tonik-klonik nöbetler
kontrol altına alındı.

Tartışma
Down sendromunda nöbet sıklığı, normal popülasyona
göre daha sıktır (%8).[5] Bu nöbetlerin %47’si parsiyel, %32’si
infantil spazm ve %21 jeneralize tonik klonik nöbetlerdir.[6]
Alzheimer hastalarının %10’unda nöbet gözlemlenir ve bu
nöbetlerin %10’u miyokloniktir. Miyoklonik nöbetler geç
dönemde meydana gelir.[7] Kırk beş yaş üstü Down sendromu hastalarında demans gelişme riski artar ve bu hastaların %84’ünde nöbet de görülür.[8]
Sunduğumuz Down sendromu olgusunda, ilerleyici kognitif
bozukluğa miyoklonik ve tonik-klonik nöbetler eşlik etmektedir. EEG’de yaygın yavaşlama zemininde her iki ön bölgede keskin ve yavaş dalga aktivitesi tespit edilmiştir. Lamotrijine cevap vermeyen tonik-klonik ve miyoklonik nöbetler,
tedaviye levatirasetam eklenerek kontrol altına alınmıştır.

Şekil 1. Yaygın yavaşlama zemininde her iki ön bölgede keskin ve yavaş dalga aktivitesi.
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De Simone ve arkadaşlarının[2] sunduğu Down sendromlu iki olguda ilerleyici kognitif yıkımın ardından miyoklonik nöbetler başlamıştır. Hastaların birinde bir kez de jeneralize tonik-klonik nöbet olmuştur. EEG’de yaygın yavaşlama zemininde diken dalga aktivitesi tespit edilmiştir; bir
hastada bu aktivite frontal bölgelerdede daha belirgindir.
Hastalardan biri levatirasetama yanıt verirken, diğeri valproata yanıt vermiştir. Crespel ve arkadaşları da benzer iki
olgu bildirmişlerdir. Down sendromlu olan bu hastalarda
epilepsi başlamadan birkaç yıl önce ilerleyici kognitif bozulma tespit edilmiştir. EEG’de miyoklonik sıçramalarla birlikte olan veya olmayan hızlı diken-dalga veya çoklu diken
tespit edilmiştir. Hastaların birinde miyoklonik sıçramalarla birlikte fotoparoksizmal yanıt alınmıştır. Her iki olgu da
levatirasetama iyi yanıt vermiştir.[3] Bu olgular, hikayeleri
ve levatirasetam tedavisine yanıt açısından bizim hastamıza benzemektedir. Bu olguların hepsinin EEG’lerinde diken
ve diken-dalga aktivitesi tespit edilirken, bizim olgumuzda
farklı olarak sadece yaygın yavaşlama zemininde her iki ön
bölgede keskin ve yavaş dalga aktivitesi tespit edildi, fotoparoksismal yanıt ise tespit edilmedi.
De Simone ve arkadaşları, senil miyoklonik epilepsisi ile beraber davranışsal veya kognitif bozulma ile giden 18 Down
sendromlu hasta bildirmiştir. Kognitif bozulma ve miyoklonik atımlar tüm hastalarda mevcut iken, 13 hasta jeneralize tonik-klonik nöbet de geçirmektedir. Miyoklonik atımlar
bazen asimetrik olarak görülmüştür ve her zaman jeneralize diken-dalga aktivitesi eşlik etmiştir. Altı hastada ise aralıklı fotik stimülasyona yanıt alınmıştır. Valproat, levetirasetam, topiramat, lamotrijin veya pirasetam tedavisiyle iyi sonuçlar alınmıştır.[4]
Genetik mental retardasyonun en sık nedeni Down sendromu iken, demansın en sık nedeni Alzheimer hastalığıdır.
[9]
Down sendromlularda trizomi 21’in fazla gen etkisi, amiloid prekürsör protein üretiminin artmasına neden olmaktadır. Böylece erken dönemde ve fazla miktarda senil plak
oluşumuna yol açar. Alzheimer tipi nöropatolojisi olan nörofibriller yumaklar, nöritik plaklar ve nöron kaybı, demansı olsun olmasın Down sendromlu hastalarda gösterilmiştir. [10] Bu durum 40 yaşın üzerindeki Down sendromlu hastalarda gelişen Alzheimer nöropatolojisini açıklamaktadır.
[9]
Bu, altta yatan ortak bir patofizyoloji olabileceğine işaret etmektedir.[9]
Bazı yazarlar, Alzheimer hastalığının nöropatolojik değişimlerinin geç başlangıçlı epilepsi ile birlikte olabileceğine

işaret etmektedir.[5,6] Özellikle ileri yaşta olan Down sendromlu hastalarda miyoklonus sıklığının artmış olması, bu
hastalarda demansın erken başlanması ile açıklanmaktadır.[11] Bununla birlikte, miyoklonus aynı zamanda Alzheimer hastalığının da bulgusudur.[9] Hauser ve arkadaşları,[7]
83 Alzheimer hastasında demans gelişiminden 10 yıl sonraki miyoklonusun kümülatif riskini %12 ve 16 yıl sonra ise
%17 olarak bildirmektedir. Bu yüzden miyoklonus Alzheimer hastalığının kabul edilebilir semptomları arasındadır
ve fizyolojik temeli net anlaşılamamıştır. Wilkins ve arkadaşları[12] nöbet ve miyoklonus bağlantısında bir kortikal
köken olduğunu önermektedirler.
Down sendromundaki epilepsinin mekanizması net anlaşılamamıştır ama merkezi sinir sisteminin yapısal anormalliği
veya biyokimyasal bozuklukların neden olabileceğine dair
hipotezler bulunmaktadır. Bazı yazarlar tarafından bu hastalarda beyinin nöronal yoğunluğunda azalma, özellikle II
ve IV kortikal katmanlarda anormal nöronal dağılım, dentritik çıkıntıların boynunda uzama ve incelme, Down sendromlu fetüslerdan elde edilen dorsal kök ganglionlarında
hiper-eksitabl membran özellikleri olduğu ileri sürülmüştür.[13-15] Down sendromunun kritik bölgesi olan 21. kromozonun distal kolundan kodlanan glutaminerjik reseptörün
GluR5 subünitindeki gen defektinin, epilepside rol oynayabileceğine dair bildirimler mevcuttur.[16] Sonuç olarak pek
çok faktör epilepsiye neden olabilir.
Down sendromu hastalarında demans ile beraber görülen senil miyoklonik epilepsi olguları, sınırlı sayıda bildirilmiştir. Bizim sunduğumuz hasta da, Down sendromunda
Alzheimer tipi demans ve senil miyoklonik epilepsinin beraber bulunduğu olgulardan biridir. Down sendromunda
epilepsi ile demansın birlikte bulunması altta yatan ortak
bir patofizyoloji olabileceğini düşündürmektedir.
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