G‹R‹ﬁ
Düﬂük baﬂ "Dropped head," boyun kaslar›n›n
ekstensör güçsüzlü¤ü ya da fleksör yönünde tonus
art›ﬂ› sonucunda ﬂiddetli boyun fleksiyonu ile
karakterize s›k karﬂ›laﬂ›lmayan bir bulgudur.1 ‹ngilizce
literatürde "floppy head, head ptosis, head drop"
gibi terminolojiler kullan›lm›ﬂ olsa da "dropped
head" ve k›smen de "antecollis" kabul görmüﬂtür.2,3,4 Biz "düﬂük baﬂ" olarak çevirmeyi uygun
gördük. Önceleri nöromüsküler hastal›klar›n bulgusu
olarak dikkat çeken düﬂük baﬂ bulgusunun,5,6
ekstrapiramidal sistem hastal›klar›yla birlikteli¤i s›k
olmay›p, varl›¤›n›n multi sistem atrofilere
yönlendirebilece¤i bildirilmiﬂtir.7,8 Bununla birlikte
Parkinson hastal›¤›nda da nadiren görülebildi¤i
rapor edilmiﬂtir.7-9 Tablo 1’de düﬂük baﬂ bulgusunun
bildirildi¤i klinik tablolar özetlenmektedir.

OLGU
‹lk baﬂvurusunu 2004 y›l›nda baﬂ›n› yukar›
kald›ramama ve boyunda a¤r› ﬂikâyeti ile yapan 70
yaﬂ›ndaki erkek hasta; nörolojik muayenede düﬂük
baﬂ ile beraber bradikinezi, bradimimi, sa¤da hafif
rijidite, sa¤da hafif istirahat tremoru saptanarak
hareket bozukluklar› poliklini¤imize kaydedildi.
ﬁikâyetinin 4-5 ayd›r yavaﬂ ilerleyiﬂ gösterdi¤ini
söyleyen hastan›n, 5-6 y›ld›r antihipertansif ve lipid

düﬂürücü ilaç kullan›m› vard›. Herhangi bir travma ya
da operasyon tan›mlam›yordu. Aile hikâyesinde
hipertansiyon ve iskemik kalp hastal›¤› d›ﬂ›nda bir
özellik yoktu. Arteryel tansiyon yatarken 150-90
mmHg, ayakta 160-90 mmHg ölçülmüﬂ ve postural
instabilite bulgular› saptanmam›ﬂt›. Piramidal,
serebellar, duyu ve kas gücü muayenesi normal
olarak de¤erlendirilmiﬂti. Baﬂ›n› yukar› kald›ramama
ﬂeklinde ifade etti¤i tablo yürümeye baﬂlad›¤›nda
baﬂ›n›n engellenemez ﬂekilde fleksiyona gelerek,
çenenin sternuma yaklaﬂmas›yd›. Eliyle baﬂ›n› yukar›
destekledi¤inde baﬂ k›sa süreli normal pozisyona
geliyor yürümeye baﬂlad›¤›nda tekrar eski haline
dönüyordu. Hastaya levodopa+dopa dekarboksilaz
inhibitörü 4x(50+12.5) mg/gün baﬂlan›p tetkikler
istenerek, takip için randevu verilmiﬂti. ‹laçlar›n›
kullanmaya baﬂlayan hastan›n boyundaki a¤r›s›
geçmiﬂ, baﬂ›n› günlük yaﬂam›n› etkilemeyecek kadar
kald›rmaya baﬂlam›ﬂ ve bu iyilik hali 1,5-2 y›l
sürdü¤ü için kontrole gelmemiﬂti. Sonras›nda
baﬂ›n›n engellenemez aﬂa¤› düﬂüﬂü tekrar rahats›z
edici boyuta ulaﬂm›ﬂ ve baﬂvurdu¤u baﬂka bir
merkezde levodopa kesilerek kabergolin 8 mg/gün
tedavisine geçilmiﬂti. De¤iﬂiklik olmad›¤›n› düﬂünen
hasta tedaviyi keserek 2006 y›l› sonunda tekrar
taraf›m›za baﬂvurmuﬂtu.
Hastan›n as›l ﬂikâyeti baﬂ›n› yukar› kald›ramama ve
boyundaki a¤r› idi. Hareketlerindeki yavaﬂlamay› ve

Tablo 1. Düﬂük baﬂ bulgusunun görülebildi¤i durumlar
Nöromüsküler

Endokrin Bozukluklar (olgu raporlar›)

Miyastenia gravis

Hipotiroidizim

Polimiyozit

Hiperparatiroidizim

Nemalin miyopati
Fasio-skapulo-humeral müsküler distrofi

Lokal Sebepler (olgu raporlar›)

Proksimal miyotonik miyopati

Siringomiyeli

‹nklüzyon cismi miyoziti

Boyunda ﬂiddetli hiperfleksiyon travmas›

Karnitin bozuklu¤u miyopatisi

Servikal spondilozis

Akut hipokalemik miyopati

Ankilozan spondilozis

Konjenital miyopati
Spinal müsküler atrofi

Ekstrapiramidal Sistem Hastal›klar›

Amiyotrofik lateral skleroz

Multi sistem atrofiler (MSA)

‹zole boyun ekstensör miyopatisi, miyoziti

Progresif supranükleer palsi (PSP)

Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati

Parkinson hastal›¤›

*Tablo 1, Kaynak 2 ve Kaynak 6’dan modifiye edilerek haz›rlanm›ﬂt›r.

tremoru yaﬂl›l›¤›na ba¤l›yor, ﬂikâyetçi olmuyordu.
Yap›lan muayenede bradikinezi, bradimimi, sa¤da
daha belirgin iki yanl› rijidite ve sa¤da hafif istirahat
tremoru vard›. Yürürken eli ile baﬂ›n› desteklemesine
ra¤men baﬂ›n› çok az kald›rabiliyor, ellerini serbest
b›rakt›¤›nda önünü görmekte zorlan›rken sa¤da
daha ﬂiddetli olmak üzere iki yanl› ellerde temor
art›yordu. Ortostatik hipotansiyon ve postural
instabilite bulgular› saptanmad›. DSM-IV-TR
ölçütlerine göre demans› yoktu, mini mental
de¤erlendirmesi 30/30 idi. Piramidal, serebellar ve
duyu muayenesi normal olarak de¤erlendirildi.
‹nkontinans tan›mlamayan hastan›n seksüel
fonksiyonlar›nda herhangi bir problem olmad›¤›
ifade ediliyordu. Boyun kaslar›n›n hasta ayaktayken
yap›lan muayenesinde hem fleksiyon hem
ekstansiyon yönünde pasif harekete karﬂ› direncin
artm›ﬂ oldu¤u tespit edildi. Ayaktayken baﬂ›n› istemli
olarak yukar› kald›ramayan hasta ayn› hareketi yüz
üstü yatarak yapabiliyordu. Kraniyal MRG
periventriküler iskemik gliotik odaklar olarak rapor
edilmiﬂti. Tam kan say›m›, karaci¤er, renal ve tiroid
fonksiyon testleri, B12, folik asit, parathormon
de¤erleri normaldi. Biyokimyasal de¤erlendirmelerinde
hiperlipidemi
d›ﬂ›nda
bozukluk
saptanmad›. Elektrofizyolojik inceleme ile sinir ileti
h›zlar› normaldi. Ekstremite, boyun ve paravertebral
kaslar›n elektromiyografi kay›tlar›nda, nörojen ya da
miyojen tutulum bulgular› görülmedi. Ard›ﬂ›k uyar›
testinde nöromüsküler kavﬂak bozuklu¤u bulgular›
yoktu. Servikal MRG’de kranyoservikal bileﬂke,
paravertebral yumuﬂak dokular ve spinal kanal sinyal
intensitesi normaldi, tüm düzeylerde dorsal
osteofitik de¤iﬂiklikler görülüyordu. C2-3, C3-4, C45, C5-6, C6-7 düzeylerinde santral posterior

protrüzyon rapor edilmiﬂti. Alt ve üst ekstremite
somatosensoryal
uyand›r›lm›ﬂ
potansiyeller
normaldi. ﬁikâyet ve klinik muayenede saptanmam›ﬂ
olsa da, R-R interval varyasyon testi ve galvanik deri
cevab› testleri ile otonom bir bozuklu¤un olmad›¤›
gösterildi. Tedavi levodopa+dopa dekarboksilaz
inhibitörü 4x(100+25) mg/gün olarak yeniden
düzenlendi. Fizik tedavi rehabilitasyon program› ile
beraber boyun korsesi önerildi. Son kontrol
muayenesi A¤ustos 2007’de yap›lan hastan›n
parkinsonizim bulgular› belirgin düzelmiﬂti, sadece
yürürken sa¤ elde hafif tremoru devam ediyordu.
Düﬂük baﬂ bulgusunda de¤iﬂiklik yoktu ancak hasta
a¤r›s›n›n kayboldu¤unu, korse ile daha rahat
oldu¤unu ifade ediyordu.

TARTIﬁMA
Ekstrapiramidal sistem bulgular›yla beraber
“dropped head” varl›¤› progresif supranükleer palsi
(PSP) ve multi sistem atrofilerin (MSA) seyrinde
olabilece¤i rapor edilmiﬂtir.7-10 PSP ve MSA seyrinde
ortaya ç›kabilen bu bulgunun hastal›¤›n orta ya da
geç dönemlerinde görülebilece¤i, klasik bir
distoniden çok, boyun kaslar›n›n rijiditesinde özel bir
dengesizlik sonucu ortaya ç›kt›¤› savunulmuﬂtur.8
Baﬂka bir çal›ﬂmada ise, MSA’larda %25 oran›nda
distoni ile iliﬂkilendirilen bir erken dönem bulgusu
olarak görülebilece¤i bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada
antecollis
bulgusunun
MSA-Parkinsonizim
grubunda, MSA-Serebellar grubundan daha yüksek
oranda görüldü¤ü ve levodopa cevab›n›nda da orta
düzeyde oldu¤u bildirilmiﬂtir.10 Di¤er yandan düﬂük
baﬂ ile birlikte parkinsonizim bulgular›n›n eﬂlik etti¤i 7
olguluk bir seride klinik olarak muhtemel MSA tan›s›

ﬁekil 1, 2. Gövde dik postürünü koruyabiliyorken baﬂ›n belirgin fleksiyonu, düﬂük baﬂ bulgusu yan ve
önden görünüﬂ

düﬂünülmüﬂ, düﬂük baﬂ bulgusunun boyun ekstensör
kaslar›n›n noninflamatuar miyopatisi ile ilgili oldu¤u
elektromiyografi (tamam›nda) ve histopatoloji (beﬂ
tanesinde) ile gösterilmiﬂtir.9 Yoshiyama ve
arkadaﬂlar› muhtemel MSA (4 hasta) ve Parkinson
hastal›¤› (3 hasta) düﬂünülen 7 parkisonizimli hastada
düﬂük baﬂ bulgusunun boyun kaslar›ndaki rijiditenin
dengesizli¤i ile ilgili oldu¤unu savunmuﬂtur.11 Ashour
ve Jankovic ise Parkinson hastalar›nda %5.5
oran›nda düﬂük baﬂ bulgusunu rapor etmiﬂlerdir.12
Kashihara ve arkadaﬂlar› 252 muhtemel Parkinson
hastal›¤› olarak takip etti¤i grupta %6 oran›nda
düﬂük baﬂ tespit ettiklerini belirtmiﬂler ve miyopati ile
iliﬂkilendirmemiﬂlerdir.1 Hastalardan sadece bir
tanesinde motor semptomlardan önce düﬂük baﬂ
bulgusunun oldu¤unu, di¤erlerinin orta veya geç
dönem bulgusu olarak görüldü¤ünü sunmuﬂlard›r.
Dopaminerjik tedavi ile 10 hastada orta ya da iyi
düzeyde cevap görülürken 4 hastada cevap
olmad›¤›n›, iki hastada dopamin agonisti sonras›nda
düﬂük baﬂ bulgusunun geliﬂti¤ini belirtmiﬂlerdir.1
Baﬂka bir çal›ﬂma ise Parkinson hastal›¤›nda nonergot
dopamin agonisti sonras› ortaya ç›kan düﬂük baﬂ
bulgusunun agonist tedavinin kesilmesi sonras› orta
derece düzeldi¤ini belirtmiﬂtir.13
ﬁimdiye kadar bildirilmiﬂ olan Parkinson hastal›¤›nda
düﬂük baﬂ bulgusunun fizyopatolojisi halen
aç›klanamam›ﬂken davran›ﬂ özellikleri de de¤iﬂkenlik
göstermektedir. Parkinson hastal›¤›nda erken
dönem düﬂük baﬂ bulgusu ile ilgili veriler ise daha da
azd›r. Biz hastam›zdaki erken dönem düﬂük baﬂ
bulgusunun miyopati ile ilgili olmad›¤›n› düﬂündük.
Tabii ki miyopati kesin tan›s› biyopsi ile mümkündür.
Ancak biz hastam›zda biyopsi konusunda ›srarl›
olamad›k. Muayene ve laboratuar olarak miyopati
düﬂünmedi¤imiz gibi paravertebral kaslarda ilerleyen
yaﬂla miyopati düﬂündürecek bulgular›n görülme
oran›n›n artt›¤›n›n bildirilmesi4,14 bizi biyopsi
konusunda ›srar etmekten ﬂimdilik kaç›nd›rd›. Di¤er
yandan bu bulgunun levodopa tedavisine baﬂlang›çta k›smen cevap vermiﬂken sonradan bu cevab›n
azald›¤›n› gözlemledik. Kabergolin kullan›m›n› ise
anamnez bilgilerine dayanarak de¤erlendirip,
belirgin de¤iﬂiklik yapmad›¤›n› düﬂündük.

Tabii ki biz henüz 3 y›l gibi bir süredir takip etti¤imiz
bu hastan›n, MSA ya da daha az olas›l›kla da PSP
olamayaca¤›n› iddia etmiyoruz. Ancak ﬂunu
söyleyebiliriz ki bu süre içinde, MSA veya PSP düﬂündürecek nörolojik, otonom, kognitif ve nöroradyolojik
görüntüler geliﬂmemiﬂtir ve halen parkinsonizim
bulgular›n›n levodopa cevab› iyi devam etmektedir.
Bu nedenlerle düﬂük baﬂ bulgusu ile birlikte
parkinsonizim tespit etti¤imiz bu hastan›n muhtemel
Parkinson hastal›¤› yönünde ilerledi¤ini düﬂünüyoruz.
Bu yaz›da, Parkinsonizim nedeni ile kay›tl› 330 kiﬂilik
hasta grubumuzda ilk kez karﬂ›laﬂt›¤›m›z erken
dönem düﬂük baﬂ bulgusuna dikkat çekerek, henüz
kesinlik kazanmam›ﬂ klinik özelliklerine de katk›da
bulunmay› amaçl›yoruz.
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