G‹R‹ﬁ
‹laca ba¤l› sinir-kas kavﬂak hastal›klar›n› tan›mak
hem hastan›n tedavisinin uygun düzenlenmesi, hem
de daha önce tan›mlanmam›ﬂ yeni ilaç yan etkilerinin
belirlenmesi aç›s›ndan önemlidir. Egzersizle art›ﬂ
gösteren ptoz, diplopi, çi¤neme-yutma güçlü¤ü,
konuﬂma bozuklu¤u ve çabuk yorulma gibi
myastenik semptomlar ilaç kullan›m›n› takip eden
günler, haftalar veya aylar içerisinde ortaya ç›kabilir.1

OLGU
41 yaﬂ›nda kad›n hasta solda belirgin bilateral göz
kapa¤›nda düﬂüklük, çabuk yorulma, halsizlik ve
yutma güçlü¤ü ﬂikâyeti ile klini¤imizde incelendi. 12
y›ld›r bipolar affektif bozukluk nedeni ile lityum
kullanmakta olan hastan›n bir y›l önce baﬂlayan,
günlük aktiviteleri esnas›nda zaman zaman kendini
gösteren yayg›n kas güçsüzlü¤ü yak›nmas› mevcuttu.
Bu yak›nmas› nedeni ile sosyal aktivitelerini azaltt›¤›,
zaman›n›n ço¤unu evde geçirdi¤i ö¤renildi. Çift
görme yak›nmas› tariflemeyen ptozlu hastan›n çabuk
yorulma yak›nmas› omuz ve kalça gibi kavﬂak
bölgelerde belirgin olup, yak›nmalar› gün içinde
dalgalanma göstermiyordu. Yemek ortalar›nda ara
ara yutma güçlü¤ü tarifliyordu. Muayene esnas›nda
fiziksel aktivite yapt›r›ld›¤›nda yoruldu¤unu ifade
eden ve hareketlerinde zorlanma gözlenen hastan›n
yorma testi ile kollarda ve bacaklarda kuvvetsizli¤in
belirginleﬂti¤i, ptozunda ise de¤iﬂme olmad›¤› izlendi.
Özgeçmiﬂinde tiroidektemi, tonsillektomi ve lomber
disk herni operasyonu, hipertansiyon, bipolar
affektif bozukluk tedavisi gördü¤ü ö¤renildi.

ﬁekil 1. Lityum tedavisi s›ras›nda

Soygeçmiﬂinde özellik yoktu. Metoprolol, lityum,
ketiapin, levothyroxine sodium kullan›m› mevcuttu.
Nörolojik muayenesinde ﬂuur aç›k, konuﬂma ve
anlama tamd›. Kraniyal sistem muayenesi, sol gözde
belirgin bilateral ptoz (ﬁekil 1) d›ﬂ›nda intaktt›. Motor
sistem muayenesinde yorma testi ile ekstremite
proksimallerinde kuvvet 4/5 idi. Patolojik refleks
yoktu. Duyu, serebellar, ekstrapiramidal sistem
muayeneleri normaldi. Klini¤imize müracaat
etmeden önce iki kez yap›lan i¤ne EMG
incelemesinde m.frontalis ve m.orbicularis oculide
k›sa süreli motor ünitler gözlendi¤i, repetitif
stimülasyonda ise fasilitasyon ve dekrement
bulgular›na
rastlanmad›¤›
bildirilmekteydi.
Laboratuvar tetkiklerinden rutin biyokimya ve
mikrobiyoloji test sonuçlar›, tiroid testleri, kreatin
kinaz, AST, LDH test sonuçlar› normaldi. Lityum kan
seviyesi 0.7 mmol/L olup normaldi (N:0.5-1.0
mmol/L). Yüz ve ekstremite kaslar›na uygulanan tek
lif EMG incelemesi normal olan hastan›n asetilkolin
reseptör antikoru ve anti-musk negatifti. Toraks
BT’sinde timusa ait bir patoloji gözlenmedi.
Semptomlar›n seyri, elektrofizyolojik inceleme,
radyolojik görüntüleme ve serolojik test sonuçlar›
myastenia gravis hastal›¤› ile uyumlu de¤ildi. 12 y›ld›r
lityum kullan›m› olan hastan›n son 6 y›l›nda 900
mg/günde lityum kullan›m› mevcuttu. Semptomlar›n
kronik lityum kullan›m›na ba¤l› olabilece¤i
düﬂünülerek psikiyatri konsültasyonu sonucu lityum
tedavisi kesilerek sodyum valproat (1000 mg/günde)
baﬂland›. Tedavi de¤iﬂikli¤inden bir hafta sonra
bilateral ptozu, yutma zorlu¤u, yorgunluk yak›nmas›
dramatik ﬂekilde düzeldi (ﬁekil 2).

ﬁekil 2. Lityum tedavisi kesildikten sonra

TARTIﬁMA
Lityum karbonat, 1880 y›l›ndan itibaren bipolar
affektif bozukluk tedavisinde kullan›lmaktad›r.
Lityum tedavisi gören olgu say›s›n›n artmas› ve
lityumun terapötik aral›¤›n›n dar olmas› toksisitenin
ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle
lityum kullan›m›, dikkat ve takip gerektiren bir
ilaçt›r.1
Lityum kullan›m›na ba¤l› entoksikasyonlarda
nörolojik tablo; tremor, ataksi, dismetri, konuﬂma
zorlu¤u, diskinezi, motor hipereksitabilite, diabetes
insipidus ve komaya kadar çeﬂitlilik gösterebilir.
Lityum kullan›m› nadiren periferal nöropatiye,
vertikal nistagmusa ve nöbet eﬂi¤inde düﬂmeye
neden olur.2 Lityumun terapötik serum düzeylerinde
bile subklinik nöropati olgusu bildirilmiﬂtir.3
Lityum tedavisinin baﬂlang›c›nda jeneralize kas
güçsüzlü¤ü ortaya ç›kabilir. Bu semptom birkaç
hafta içinde kendili¤inden kaybolur. Baz› olgularda
myastenia gravis benzeri bulgular gözlenebilir.
Olgumuz ise 12 y›ld›r bipolar affektif bozukluk
nedeni ile lityum kullanmaktayd›. Bipolar affektif
bozukluk tedavisinde kullan›lan lityum, geçici kas
güçsüzlü¤ü yapabilir. Bu yan etki literatürde, kronik
lityum kullanan, böbrek yetmezli¤i olan vakalarda
bildirilmiﬂtir.
Literatürde beﬂ vakada lityum tedavisine ba¤l› ciddi
nöromüsküler bileﬂke bozuklu¤u rapor edilmiﬂtir.
Beﬂ vakan›n dördünde lityum kesimini takiben tam
düzelme, di¤erinde ise lityum kesilmesine ra¤men,
hastal›¤›n seyrinde de¤iﬂiklik olmad›¤› görülmüﬂtür.4
Di¤er bir literatürde ise; lityumla tedavi edilen dört
olguda nöromüsküler bileﬂke bozuklu¤u saptanm›ﬂ,
bunlar›n üçünün lityum taraf›ndan indüklenen
myasteni oldu¤u, di¤er dördüncüsünde ise altta
myastenia gravisin yatt›¤› ve lityumla bu hastal›¤›n
aç›¤a ç›kt›¤› gösterilmiﬂtir.5
Lityumun oluﬂturdu¤u myastenik semptomlar›n
mekanizmas› kesin de¤ildir. Çünkü bu semptomlar,

lityum toksisitesine veya altta yatan nöromüsküler
bozuklu¤un lityum kullan›m› ile tetiklenmesine ba¤l›
olabilir.
Neil ve arkadaﬂlar›, lityumun asetilkolin sentezini
azaltt›¤› yönünde bir görüﬂ ileri sürmektedir. Bu
görüﬂe göre; lityum presinaptik motor sinir
terminallerinde kalsiyumla yar›ﬂmakta ve asetilkolin
sentezini azaltmaktad›r.6
Myastenia graviste nikotinik reseptörlere karﬂ›
geliﬂen antikorlar›n üretimi, nikotinik asetilkolin
reseptörlerine spesifik T helper hücreleri ile regüle
edilmektedir. Her ne kadar T hücresi aktivasyonu
spesifik olarak kontrol edilmemekteyse de, lityum T
lenfosit aktivitesini art›rabilmektedir. Bu da sonuç
olarak myastenia gravisin etyopatogenezinde rol
oynayan otoimmun sürecin kötüleﬂmesine yol
açabilir.
Di¤er bir çal›ﬂmada; denerve kas preparatlar›nda,
asetilkolin reseptör say›s›nda azalma olmas›,
lityumun, asetilkolin sentez h›z›n› de¤iﬂtirmeksizin,
reseptörlerin y›k›m h›z›n› artt›rabilece¤i ihtimalini
akla getirmektedir. EMG çal›ﬂmalar›na yönelik elde
edilen kan›tlara göre uzun süre lityum kullan›m›n›n
nöromüsküler fonksiyonu etkileyebilece¤i ileri
sürülmektedir.7
‹laçlar›n indükledi¤i myastenik sendromlar›n klinik
paternleri günler içinde geliﬂir. Bunlarda myastenia
gravis hastal›¤›na özgü asetilkolin reseptörler
antikorlar› saptanmaz. ‹laç kesilmesini takiben
myastenik semptomlar h›zl›ca kaybolur. Bu durumun
muhtemelen daha önce var olan nöromüsküler ileti
bozuklu¤unun aç›¤a ç›kmas› ile iliﬂkili olabilece¤i ileri
sürülmektedir.8
Myastenik sendromlara yol açabilen çok say›da ilaç
bildirilmektedir. Neomisin, streptomisin, gentamisin
gibi antibiyotikler, prednizon, klorokin gibi
antiromatizmal droglar, kürar ve kuranyum gibi
nöromüsküler blokerler ve kinidin, prokainamid,
magnezyum, betablokerler bunlardan bir k›sm›n›
oluﬂturur.

Olgumuz kronik lityum kullan›m›na ba¤l› geliﬂen
myastenik sendroma iyi bir örnek teﬂkil etmektedir.
Myastenik sendromlar tipik myastenia gravis klini¤i
göstermez. Biz olgunun gerçekten bir myastenia
gravis olup olmayaca¤› yönünden tan›sal çal›ﬂmalar
yapt›k. Çabuk yorulmadan dolay› baz› günlük
aktivitelerini azaltan olgumuzda, ekstremite
proksimallerinde yorma testi pozitifti. Bilateral ptozu
ise yorma testi ile de¤iﬂkenlik göstermiyor ve diplopi
eﬂlik etmiyordu. Semptomlar myastenia graviste
oldu¤u gibi gün içinde dalgalanma göstermiyordu.
Ayr›ca yutma güçlü¤ünün bazen yemek ortalar›nda
k›sa süreli olup devaml›l›k göstermemesi, tan›
koymam›z› zorlaﬂt›rd›.
Ay›r›c› tan›da otoimmun hastal›klardan biri olan
tiroid disfonksiyonu da genel güçsüzlük ve ptoz
nedeni olabilir. Tiroidektomi geçiren olgumuzun
hormon de¤erlerinin ve tiroid sintigrafisinin normal
olmas› bizi bu hastal›ktan uzaklaﬂt›rd›.
Miyastenia gravisten ay›rt etmek için yap›lan i¤ne
EMG’sinde m.frontalis ve m.orbicularis oculide k›sa
süreli motor ünitler d›ﬂ›nda baﬂka bir patolojiye
rastlanmad›. Ekstremite ve yüz kaslar›n›n tek lif EMG
incelemesi normal olan hastan›n toraks BT’sinde
timusa ait bir patoloji yoktu. Serumda asetilkolin
reseptör antikoru ve anti musk sonuçlar›n›n negatif
oluﬂu ile myastenia gravis d›ﬂland›.
Bipolar affektif bozukluk nedeniyle olgumuzda
kronik lityum kullan›m› mevcuttu. Lityum
kullan›m›na ba¤l› bir y›l önce myastenik sendrom
geliﬂen olgumuzda nadir de olsa lityum seviyeleri
terapötik aral›ktayken de nörolojik semptomlar›n
görülebilece¤i literatürlerde bildirilmiﬂtir.3 Lityum
tedavisinin
kesilmesini
takiben
mevcut
semptomlar›n›n k›sa sürede kaybolmas›, kronik
lityum kullan›m›na ba¤l› bir myastenik sendromla
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu destekledi.
Olgumuzda bipolar affektif bozukluk tedavisi
de¤iﬂtirildi. Lityum yerine Na valproat baﬂland›. 1
hafta sonras›nda bilateral ptozu, yutma zorlu¤u,
yorgunluk yak›nmalar› dramatik ﬂekilde düzeldi.

Lityum kan seviyeleri terapötik seviyelerde olmas›na
ra¤men myastenik sendromun geliﬂmesi hayli ilginç
gözükmektedir. Bütün bunlar bize lityum gibi yayg›n
kullan›m›na sahip ilaç karﬂ›s›nda daha dikkatli
olmam›z için yeterli kan›tlar sunmaktad›r.
Sonuç olarak; affektif bozukluk tedavisinde,
lityumun yayg›n kullan›m› sürdükçe nöromüsküler
bileﬂke disfonksiyonu ile iliﬂkili atipik semptomlar
olaca¤›n› ve dikkatli olmam›z›n gereklili¤ini
düﬂündürdü.
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