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Esansiyel tremor toplumda en sık görülen hareket bozukluğudur
ve oldukça yüksek oranda özürlülüğe neden olduğu bilinmektedir
(1). Propranolol ve primidon temel ilaç tedavilerini oluşturmakla
beraber, ilaçların etkinliği sıklıkla yetersiz düzeyde kalmaktadır
(1). Dolayısıyla dizabilitesi yüksek olan ve ilaca direnç gözlenen
tremor hastalarında cerrahi tedavi düşünülebilmektedir. Bu
hastalar üzerine en sık deneyim kazanılmış ameliyatlar radyofrekans
talamotomi ve derin beyin stimülasyonu (DBS) uygulamalarıdır.
Bununla birlikte, invazif olması nedeniyle bu uygulamaların ciddi
nörolojik sorunlara neden olabilen intraserebral kanama (%1-2
hastada) veya cerrahi insizyonla ilişkili enfeksiyon (%5-10) gibi
ciddi riskleri bulunmaktadır (1). Bu nedenlerle de hastaların az
bir kısmı cerrahi tedaviyi tercih etmektedirler. Bu noktada, son
zamanlarda esansiyel tremor hastalarında uygulanmaya başlanan
ultrason odaklı talamotomi (UOT) yöntemi farklı bir alternatif
olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Elias ve ark. (2) tarafından 76 orta-ağır şiddette, ilaca
dirençli seyreden esansiyel tremor hastasında, tek taraflı, UOT
yönteminin etkinliğinin incelendiği randomize, şam kontrollü
bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, hastalarda tremorun klinik
oranlama skoru ve esansiyel tremor anketinde hayat kalitesi
değerlendirmeleri 1., 3., 6. ve 12. aylarda uygulanmıştır.
Çalışmada birincil sonlanım noktası başlangıç ve 3. aydaki el
tremorundaki değişimin değerlendirilmesi olarak planlanmıştır.
Çalışma sonucunda, el-tremor skorlarında UOT grubunda, şam

grubuna göre belirgin düzelme olduğu görülmüştür (p<0,001).
Bu farklılığın 12. aydaki takiplerde de devam ettiği saptanmıştır.
Çalışmanın ikincil sonlanım noktası olarak belirlenen özürlülük ve
hayat kalitesi gibi kıstaslarda da UOT uygulanan grupta anlamlı
bir düzelme olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Diğer taraftan,
aktif tedavi uygulanan 56 hastada 74 nörolojik yan etkinin ortaya
çıktığı raporlanmıştır. Bunların içinden, en sık olanlar içinde
yürüme güçlüğü (%36) ve parestezi (%38) bulgularının olduğu;
bu yan etkilerin 12. ay takiplerinde ise büyük oranda düzeldiği
(sırasıyla %9 ve %14) belirlenmiştir. Fakat hastaların %5’inde 12.
ayda halen devam eden serebellar işlev bozukluklarının olduğu
görülmüştür. Bu çalışma invazif bir prosedür gerektirmeyen
UOT yönteminin etkinliğinin gösterilmesi açısından önemli
sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte esansiyel tremorda DBS
ve radyofrekans talamotomi yöntemleri uzun yıllardan beri
uygulanmakta olup, etkinlikleri bilinmektedir. Bu nedenle bu
yöntemlere ilişkin deneyim çok daha fazladır (3).
Esansiyel tremorda DBS yönteminin incelendiği farklı
çalışmalarda, tremor ve hayat kalitesine ilişkin ölçümlerde
belirgin düzelme olduğu hem yakın dönem hem de uzun
dönem (ortalama 49,7 ay) takiplerinde gösterilmiştir (3). Aynı
zamanda DBS çalışma sonuçlarında işleme bağlı yan etkilerin
düşük oranlarda olduğu da bildirilmektedir. Bu bilgiler
ışığında, UOT yönteminin işlevselliğinin daha net olarak
ortaya konulabilmesi için DBS ve radyofrekans talamotomi
gibi görece klasik cerrahi yöntemlerle karşılaştırmalarının
yapılacağı ileri çalışma sonuçlarının önemli bilgiler sunacağı
öngörülebilir. UOT işlemine ilişkin yarar ve risk oranlarının
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uygulanan merkezler arasında farklılık gösterebileceğine de
dikkat çekilmektedir.
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