G‹R‹ﬁ
Nöroakantositoz; kore, tik, distoni, orofasiyal diskinezi,
epilepsi, polinöropati, kognitif etkilenme ve kiﬂilik
de¤iﬂikliklerinin görüldü¤ü, yavaﬂ progresif ve
heterojen özellikli nörodejeneratif bir hastal›kt›r.1,2
Kore-akantositoz bir çeﬂit nöroakantositoz olup, klinik
ve radyolojik bulgular› Huntington hastal›¤›na (HH)
benzeyen otozomal resesif bir durumdur.3 Klinik
tablonun benzerli¤i nedeni ile baz› hastalarda yanl›ﬂ
tan›sal de¤erlendirmeler yap›labilmektedir.3 Orofasiyal
diskinezilerin görülmesi ve periferik yaymada
akantositlerin varl›¤› ay›r›c› tan›ya yard›mc› olur.4 Bu iki
hastal›¤› ay›rt etmek, genetik dan›ﬂmanl›k aç›s›ndan
önem taﬂ›maktad›r.4
Bu makalede, kore-akantositozlu bir olgu arac›l›¤›yla
nadir görülen bu hastal›¤›n klinik özelliklerini literatür
bilgileri eﬂli¤inde gözden geçirmeyi amaçlad›k.

OLGU
K›rk sekiz yaﬂ›nda, sa¤ elli, erkek hasta vücudundaki
istemsiz hareketler, konuﬂma bozuklu¤u, unutkanl›k
ve sinirlilik yak›nmalar› ile baﬂvurdu. ‹stemsiz
hareketleri ilk defa yirmi beﬂ yaﬂ›nda kol ve bacaklarda
y›lanvari k›vr›lma hareketleri ﬂeklinde baﬂlam›ﬂ, giderek
ilerleyerek hasta iﬂ göremez hale gelmiﬂ, günlük
ihtiyaçlar›n› güçlükle karﬂ›layabilmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Çocuklu¤undan beri kekemelik ﬂeklinde konuﬂma
bozuklu¤u olan hastan›n son y›llarda a¤›z çevresindeki
kas›lmalar nedeni ile konuﬂma bozuklu¤u artm›ﬂt›r.
Beﬂ y›ll›k ilkö¤renim mezunu olan hasta okulu yedi
y›lda bitirebilmiﬂtir. Son birkaç y›ld›r bu yak›nmalara
unutkanl›k, sinirlilik, a¤lama ataklar›, içe kapanma
ﬂeklinde kiﬂilik de¤iﬂiklikleri eklenmiﬂtir.
Özgeçmiﬂinde özellik yoktu. Hastan›n soygeçmiﬂinde
erkek ve k›z kardeﬂinde, teyzelerinde benzer
yak›nmalar mevcuttu, baz› aile bireylerinin yata¤a
ba¤›ml› oldu¤u belirtiliyordu.
Fizik muayenesinde ikteri, hepatosplenomegalisi
yoktu. Nörolojik muayenesinde dizartri ve konuﬂma
s›ras›nda belirgin orofasiyal diskinezileri vard›. Kollarda

ve bacaklarda koreatetoik hareketleri ve ellerde
simetrik hafif derecede istirahat tremoru mevcuttu.
Parkinsonizm bulgular› yoktu. Derin tendon refleksleri
normoaktifti, duyu defisiti yoktu. Mini mental durum
muayenesinde 20/30 puan ald›.
Hemogram, karaci¤er ve böbrek fonksiyon testleri,
bilurubin düzeyi, serum kreatin kinaz düzeyi, kanama
profili, lipid profili, tiroid fonksiyon testleri normaldi.
Periferik yaymas›nda, her 3-5 eritrosit sahas›nda yer yer
ikili ve üçlü gruplar halinde akantositler görüldü
(ﬁekil 1). Lipoprotein elektroforezi, elektroensefalogram incelemeleri ve elektrofizyolojik çal›ﬂmada
sinir iletimleri normal bulundu. Kraniyal Manyetik
Rezonans Görüntülemesinde (MRG) hafif derecede
serebral ve serebellar atrofi (ﬁekil 2) ve 27x26x25 mm
boyutlar›nda hipofiz makroadenomu görüldü.
Hormon panelinde prolaktin de¤eri yüksekti. Ayr›nt›l›
görme alan› muayenesi normaldi, Kayser-Flescher
halkas› aç›s›ndan pigment birikimi görülmedi. Serum
seruloplazmin, serum bak›r, idrar bak›r düzeyi
normaldi.

ﬁekil 1. Periferik yaymada okun solunda belirgin ikili akantositler
görülmektedir.

Hastan›n semptomatik aile bireylerine ulaﬂ›lamad›,
ancak asemptomatik olan o¤lunun periferik
yaymas›nda da akantositler görüldü. Hastaya depresif
semptomlar› nedeni ile essitalopram 10 mg/gün ve
hiperkinetik yak›nmalar› için haloperidol 10 mg/gün
tedavisi baﬂland›. Hipofiz makroadenomu aç›s›ndan
endokrinolojik takibe al›nd›.

olmamas› ve akantositoz ile karakterizedir.9 Bu durum
özellikle Japonya’da daha s›k görülmektedir.10 Baﬂlang›ç
yaﬂ› genellikle 35 civar›nda olup, daha erken olarak ilk
dekatta da baﬂlayabilir, ortalama yaﬂam süresi azalm›ﬂt›r.9

ﬁekil 2. Kraniyal MRG T2 aksiyal kesitte hafif serebral atrofi
izlenmektedir.

TARTIﬁMA
Akantositoz, Yunanca kökenli bir terimdir, “dikensi”
k›rm›z› kan hücrelerini tan›mlar.5 Akantositoz ile iliﬂkili
nörolojik sendromlar ender görülür, ancak muhtemelen
fark›na var›lmamakta ve bildirilmemektedir.5 ‹lk olarak
1950 y›l›nda Bassen ve Kornzweig, retinitis pigmentosa
ve progresif ataksik nöropatisi olan hastada eritrosit
malformasyonunu tan›mlam›ﬂlard›r.6 Ard›ndan Levine ve
Critchley akantositoz ile birlikte serum lipoproteini
normal, nörodejeneratif hastal›¤› olan hastalar
tan›mlam›ﬂt›r.7,8 Sonuçta nöroakantositoz, akantositlerin
görüldü¤ü tüm nörodejeneratif durumlar› tan›mlar hale
gelmiﬂtir.4
Abetalipoproteinemi otozomal resesif bir durumdur,
serum apolipoprotein B içeren lipoproteinin yoklu¤u ile
karakterizedir.9 Akantositoz, ilerleyici spinoserebellar
ataksi, periferik nöropati ve retinitis pigmentosa ile
sonuçlan›r.9
Kore-akantositoz, otozomal resesif bir durumdur,
progresif hiperkinetik hareketler, kore, orofasiyolingual
diskinezi, disfaji, dizartri, arefleksi, nöbetler ve demans›n
eﬂlik etti¤i bir tablodur.9 Lipid metabolizma bozuklu¤u

Hareket bozuklu¤u genellikle kore ﬂeklinde baﬂlar,
bazen ﬂiddetli gövde spazmlar› ve parkinsonizm, tikler,
distoniler ve akinetik rijid sendromlar görülebilir.
Parkinsonizm ilk özellik olarak çok enderdir.11,12 Kore
özellikle ekstremiteleri etkiler, HH’ye çok benzer.
Yürüyüﬂ koreiform, ancak distonik komponenti de
olabilir.11 En çarp›c› özellik, orofasiyolingual hareket
bozuklu¤udur. Orofasiyal bölgeyi etkileyen istemsiz
hareketler özellikle dizartri, disfajiye sebep olabilir. Yüz,
a¤›z, dil, farinks ve larinksin istemsiz hareketleri
nedeniyle oluﬂan konuﬂma güçlü¤ünden dolay› hastalar
sessiz kalabilirler.11
Epilepsi (s›kl›kla jeneralize nöbet), hastalar›n yar›s›nda
baﬂlang›ç bulgusudur.13 Kiﬂilik de¤iﬂiklikleri, kognitif ve
psikiyatrik özellikler s›kl›kla erken bulgulard›r.13
Psikiyatrik tablolar depresyon, anksiyete, obsesif
kompulsif bozukluklar ﬂeklinde olabilir.14 Psikiyatrik
anormallikler HH’de görülen tablolara çok benzer.15
Olgumuzda epileptik nöbet öyküsü yoktu, ancak içe
kapanma, sinirlilik gibi depresif yak›nmalar ve kiﬂilik
de¤iﬂiklikleri tan›mlan›yordu.
Hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda periferik nöropati vard›r.12
Aksonal nöropati a¤›rl›kl›d›r, s›kl›kla derin tendon
reflekslerinde azalma veya kaybolma ile karakterizedir.12
Sinir iletim h›zlar› s›kl›kla normaldir, ancak duyusal
aksiyon potansiyelleri vakalar›n en az yar›s›nda
yavaﬂlam›ﬂt›r.12 Histopatolojik de¤iﬂiklikler kronik aksonal
nöropati ile uyumludur.12 Kas biopsisi genellikle
normaldir.12
Periferik yaymada akantositler %5-50 gibi de¤iﬂen
oranlarda görülebilir, akantosit say›s› hastal›¤›n ﬂiddeti ile
korele de¤ildir.9 Serum lipoprotein elektroforezi
normaldir.12 Vakalar›n yar›s›ndan fazlas›nda hafif yüksek
serum kreatin kinaz düzeyi görülür. Bizim vakam›zda,
lipoprotein elektroforezi ve kreatin kinaz düzeyleri
normaldi. Kore-akantositozlu olgularda serum kreatin
kinaz›n›n neden artt›¤› bilinmemektedir.12

Manyetik rezonans görüntülemede T2 a¤›rl›kl› kesitlerde
kaudat nükleus ve putamende artm›ﬂ sinyal, s›k
rastlanan özelliktir.12,16,17 Yayg›n serebral atrofi veya
kaudat atrofisi ve ön boynuz dilatasyonu da
bildirilmiﬂtir.12,18,19,20 Bu bulgular spesifik de¤ildir ve
HH’deki bulgulara benzerdir.19 Olgumuzun kraniyal
MRG’si hafif derecede yayg›n serebral atrofi ile
uyumluydu.

KAYNAKLAR

On bir hastada yap›lan postmortem çal›ﬂmada en s›k
görülen nöropatolojik bulgu kaudat nükleus, putamen,
pallidum ve substantia nigrada yayg›n nöronal kay›p ve
gliosistir.12,21 Talamus hafif etkilenebilir, ancak
subtalamik nükleus, serebral korteks, pons, medulla ve
serebellum korunuyor gibi görünmektedir.12,21
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Kore-akantositoz ve HH’deki önemli klinik ve radyolojik
benzerlikler baﬂlang›çta yanl›ﬂ de¤erlendirmeye sebep
olabilir.3 Bu iki hastal›¤› ay›rt etmek genetik dan›ﬂmanl›k
aç›s›ndan da önemlidir.4 Dizartri ve disfajiye sebep olan
orofasiyal diskineziler, klinik olarak kore-akantositozu
iﬂaret eden ipuçlar› olabilir.4 Ayr›ca periferik kanda
akantositoz görülmesi ay›r›c› tan› için önemlidir.4
Kore-akantositoz tedavisi tamamen destekleyicidir. Fizik
ve konuﬂma terapisi genellikle faydal› olur.22
Nöropsikiyatrik bozukluklar, depresyon ve psikoz
genellikle farmakoterapi gerektirir.11 Hastal›¤›n hareket
komponentinin tedavisi zordur ve dopaminerjik
antogonist tedavisinin baﬂar›s› de¤iﬂkendir.11 Genetik
dan›ﬂmanl›k önemlidir.4-11
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SONUÇ
Nöroakantositoz, periferik yaymada akantositlerin
görüldü¤ü nadir görülen nörodejeneratif hastal›klar
grubudur. Kore-akantositoz, kore, orofasiyal
diskineziler, kognitif ve psikiyatrik tablolar›n görüldü¤ü,
akantositozla seyreden hastal›¤› ifade etmektedir. HH ile
klinik ve radyolojik aç›dan benzerlikler göstermektedir.
Periferik yaymada akantositlerin görülmesi ile kolayl›kla
ay›rt edilebilir. Kore-akantositoz ve Huntington hastal›¤›
ay›r›c› tan›s› genetik dan›ﬂmanl›k aç›s›ndan önem
taﬂ›maktad›r.
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