GİRİ

WH prevalansı 40.000’de 1 olarak tahmin edilen otozomal resesif geçişli
bir dejeneratif hastalıktır. Etiyolojisi, bakır taşıyıcı bir gende mutasyon sonucunda
santal sinir sistemi (SSS) de dahil birçok organda bakır birikmesidir.(1) SSS’nin
çeşitli bölgelerini etkileyen bir nörodejeneratif hastalık olarak WH’nin de uyku
sorunlarına yol açması beklenebilir. Bu hastalıkta uyku daha önceden ayrıntılı
çalışılmamıştır. Bu yazıda, çeşitli uyku ile ilgili yakınmalarla bize başvuran geç
başlangıçlı bir Wilson hastasındaki tetkik tedavi süreci ve elde edilen veriler
sunulmaya çalışılmıştır.

OLGU

77 yaş kadın hasta polikliniğimize horlama, gündüz aşırı uykululuk ve
uykuda yakınları tarafından tariflenen motor hareketler nedeniyle başvurdu.
Hastaya on yıl önce bilateral Keiser-Fleisher halkaları, idrarda artmış bakır ve
karaciğer biyopsisi bulgularıyla WH tanısı konulmuştu. Nörolojik muayenede baş
titübasyonu, üst ekstremite tremoru, ciddi ataksi, dismetri, disdiadokinezi ve
yaygın rijidite saptandı. Mini-mental durum değerlendirme testinden 24/30 puan
aldı. Hasta WH için penesilamin, eşlik eden demans için de bir kolinesteraz
inhibitörü kullanıyordu.

Uyku öyküsünde hastanın on yıldır horlama ve gündüz aşırı uykululuk
yakınmalarının olduğu, gündüz uygunsuz durumlarda sürekli uyuyakaldığı ve
uykuda motor hareketler yaptığı öğrenildi. Hasta uyandırıldığında motor
hareketlerle ilişkili rüyalar anlatabiliyordu.

Hasta kliniğimizde yatırılarak polisomnografi (PSG) uygulandı. Toplam uyku
süresi 405 dakika, uyku latansı 4 dakika olarak bulundu. Uyku evrelerinin
dağılımı %0,8 Evre 1, %82 Evre 2, %2 Evre 3, %0 Evre 4, %13 REM ve %2,2
uyanıklık şeklindeydi (=ekil 1). Hastanın uyku organizasyonun ve uyku

devamlılığının sürekli tekrar eden solunum olaylarına bağlı ciddi biçimde
bozulduğu saptandı. Solunum kayıtlarında obstrüktif apne, hipopne ve solunum
olayları izlendi. REM dönemlerinde ise santral apneler ve hipoventilasyon
dönemleri eşlik etmekteydi. Anormal solunum olayı indeksi (saat başına düşen
apne, hipopne ve solunum eforu sayısı) 85, minimum oksijen satürasyonu %84
olarak hesaplandı. Hastada görülen bütün solunum olaylarına bacak hareketleri
eşlik ediyordu, ancak solunum olaylarından bağımsız bacak hareketleri de
gözlendi ve bu hareketlerin saatte 3,6 kez tekrarlandığı ölçüldü. EMG
kayıtlarında ölçülen kas tonusunun kayıtların tamamına yakınında yüksek
seyrettiği, bu duruma aralıklı olarak üst ekstremite hareketleri ve
vokalizasyonların eşlik ettiği izlendi.

Bu bulgulara göre, hastaya obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), santral
uyku apne sendromu ve REM uykusu davranış bozukluğu (RBD) teşhisi konuldu.

Hasta tedavi amacıyla ikinci gece yatırıldığında anormal solunum
olaylarının 8,5/5 mbar BİPAP basınçlarıyla kontrol altına alındı. Uykuda solunum
olaylarında bağımsız olarak saatte 52 kez tekrarlayan bacak hareketleri izlendi
ve hastaya uykuda periyodik hareket bozukluğu (PLMD) tanısı konuldu. Hastaya
hareket bozukluğu için levadopa, RBD için de klonazepam tedavisi başlandı.

Kontrollerde hastanın cihazı düzenli kullandığı, gece motor hareketlerin
Kaybolduğu, ancak gündüz aşırı uykululuğun devam ettiği öğrenildi. Bunun
üzerine hasta tekrar yatırılarak gece ve ertesi gün sürekli PSG kayıtları alındı.
Toplam kayıt zamanı 988 dakika, toplam uyku süresi 813 dakika idi. Uyku büyük
oranda (%76) Evre 2 ve REM uykusundan (%9) oluşmaktaydı. Hastada gece ve
gündüz farkı olmaksızın non-REM, REM ve uyanıklık dönemlerinin birbirini
izlediği gözlendi (=ekil 2). Bu bulgulara göre, Sirkadiyen Ritim Bozukluğu
(Düzensiz Uyku-Uyanıklık Ritmi) tanısı konuldu.

TARTIMA

Bizim bilgilerimize göre, bu çalışma WH’de tam polisomnografik
incelemelerin yapıldığı ilk çalışmadır. WH’de OSAS, uykuda periyodik hareket
bozukluğu, santral uyku apne sendromu ve sirkadiyen ritim bozukluklarının
bulunabileceği daha önce bildirilmemiştir. Bir anket çalışmasında, Wilson
hastalarının geceleri daha çok uyandıkları, dinlendirici olmayan uykudan, gündüz
yorgunluk ve uykululuktan daha çok şikâyetçi oldukları bildirilmiştir.(2) Başka bir
çalışmada da EEG kayıtları kullanılarak bir Wilson hastasında hipersomninin
dokümente edildiği bildirilmiştir.(3)
Bizim hastamızın uyku yapısı Alzheimer hastalığını (AH) andırmaktaydı.(4)
Uykunun büyük oranda NREM 1 ve 2 evrelerinden oluştuğu ve 3 ve 4. evrelerin
azaldığı gözlendi. Uyku iğlerinde AH de bildirildiği gibi bir azalma vardı ve bu
evrelerin birbirinden ayrımını zorlaştırıyordu. Ancak AH’de bildirildiğinin aksine,
uyku etkinliği oldukça normal olarak hesaplandı (%97).(4)

Bizim hastamızda uykunun her evresinde obstrüktif apne ve hipopneler
tespit edildi. REM evrelerinde ise santral apne ve hipovantilasyon periyodları
görülmekteydi. Uykuda solunum problemleri AH, Parkinson hastalığı, multisistem atrofi ve progresif supranükleer palsi gibi birçok nörodejeneratif hastalıkta
bildirilmiştir.(4,5)
RDB’nin sinükleinopatilerle sıkı birlikteliği bilinmektedir.(6) WH görüldüğüne
dair ise veri yoktur. WH’de RDB’nin görülmesi perilokus serüleus,
pedinkülopontin çekirdek, ventral mezopontin bileşke gibi RDB ile ilişkisi bilinen
bölgelerin etkilendiğini gösterebilir. MR çalışmalarından WH’de mezensefalon ve
ponsun yaygın olarak tutulduğunu biliyoruz.(7)

Düzensiz uyku-uyanıklık ritim bozukluğu, uyku uyanıklık organizasyonun
bozulup uyanık ve uykulu dönemlerin 24 saat içine düzensiz olarak dağılması
anlamına gelmektedir.(8) PSG sonrasında sürekli gündüz kayıtları hastamızda bu

bozukluğun varlığını göstermiştir. Ancak rektal ısı kaydı almadığımız için beden
ısısı gösterilememiştir.

Bulgularımız WH’ye eşlik edebilecek uyku bozukluklarını göstermesi
açısından önemlidir. Bu bozukluklar ciddi mortalite ve morbiditeye neden
olduklarından hastalığın gidişini de önemli oranda etkiliyor olabilirler. Uzmanların
bu hastalıklardan haberdar olması ve her Wilson hastasını bu yönden
sorgulaması gereklidir. Öte yandan, nörodejeneratif hastalıkların araştırılması
uyku ile ilgili bilgilerimizi artırabilir. WH’de uyu bozuklukları ile ilgili daha çok bilgi
sahibi olmamız için ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ekil 1. Hastadaki anormal solunum olayları ve uyku organizasyonunu gösteren
ilk gece PSG verileri

.

ekil 2. 988 dakikalık sürekli PSG kaydı verileri. Gece ve gündüz boyunca
NREM, REM ve uyanıklık dönemleri birbirini izlemektedir.

