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Mangan Kötüye Kullan›m›na Ba¤l›
Parkinsonizm ve Distoni: Olgu Sunumu

Objective: Chronic mangan intoxication related tremor of
extremities, weakness, postural abnormalities, articulation
difficulties and hypersalivation etc. symptoms were repor-
ted in the literature.

Methods: Clinical picture of the presented case were app-
reciated in conjunction with laboratory results and imaging
studies. The patient could be followed up for five months.

Results: Clinical picture of parkinsonism and dystonia, did
not get better after therapy, on the contrary progressed du-
ring follow up. Serum level of mangan found to be slightly
elevated. Cranial MRI and FDG-PET studies were normal
two years after cessation of parenteral mangan use.

Discussion: Progressive course of the neurologic symp-
toms after cessation of parenteral mangan use could be
explained with mangans irreversible neurotoxic effect, mi-
tochondrial damage and its genetic changing effect of
enzyme mediated protein coding.

Conclusions: Parenteral chronic use of ‘‘MnCl2’’ related
parkinsonism and dystonia is rare in the literature. It is
concluded that in clinically, radiologically and in the mean-
ing of response to the therapy atypical cases with parkin-
sonism, drug abuse must be kept in mind. 
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Amaç: Kronik mangan intoksikasyonuna ba¤l› ekstremite
tremoru, kas güçsüzlü¤ü, postür bozukluklar›, konuflma
bozuklu¤u ve salivasyon art›fl› fleklinde nörolojik semptom-
lar literatürde tan›mlanm›flt›r. 

Yöntem: Olgunun klinik bulgular›, laboratuvar sonuçlar›,
radyolojik incelemeleri ile bir arada de¤erlendirilmifl ve
hasta 5 ay takip edilmifltir.

Bulgular: Parkinsonizm ve distoni tablosu, tedavi ile dü-
zelmemifl, zaman içinde progresyon göstermifltir. Serum
mangan düzeyi hafif yüksek bulunmufltur. Madde kullan›-
m›n› b›rakt›ktan 2 y›l sonra yap›lan kraniyal MRG ile FDG-
PET normal bulunmustur.

Tart›flma: Distoni ve yürüme bozuklu¤unun klini¤e hakim
oldu¤u bu vakada nörolojik bulgular›n madde kullan›m›n›n
b›rak›lmas›ndan sonra progresyon göstermesi, mangan›n
geriye dönüflümsüz nörotoksik etkisi, mitokondriyal hasar
ve enzimatik protein kodlanmas›nda genetik olarak de¤i-
fliklik yapmas› ile aç›klanabilir.

Sonuç: Parenteral, uyar›c› amaçl› ‘‘MnCl2’’ uygulamas› ile
iliflkili parkinsonizm ve distoni tablosu literatürde nadir bil-
dirilmifltir. Klinik, radyolojik ve tedaviye yan›t› ile atipik
seyirli parkinsonizmde madde kullan›m öyküsünün sor-
gulanmas› gerekmektedir.
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parkinsonizm, distoni
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Mangan Abuse Related Parkinsonism and Dystonia: 
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Girifl

Mangan, süperoksit dismutaz ve glutamin senteta-
z›n kofaktörü olarak serebral geliflimde önemli rolü
olan bir elementtir.1 Kronik mangan intoksikasyonuna
ba¤l› parkinson benzeri klinik tablo, yaklafl›k yüzelli
y›ld›r bilinmektedir. 1937’de Couper taraf›ndan befl
maden iflçisinde ekstremite tremoru, kas güçsüzlü¤ü,
postür bozukluklar›, konuflma bozuklu¤u ve salivasyon
art›fl› fleklinde nörolojik semptomlar tan›mlanm›flt›r. 

Mangan intoksikasyonu, litaretürde maden iflçile-
rinde (inhalasyon yolu ile), uzun süreli total parenteral
nutrisyon (TPN) uygulanan hastalarda ve kronik kara-
ci¤er hastalar›nda bildirilmektedir.1,2

Klinik tablo, erken dönemde subjektif semptomlar
(halsizlik, bafla¤r›s›, ifltah kayb›, konsantrasyon bozuk-
lu¤u...), davran›flsal de¤ifliklikler, daha sonra tabloya
eklenen Parkinsonizm benzeri bulgular, distoni ve flid-
detli yürüyüfl bozukluklar› ile karekterizedir.1 Tipik yü-
rüyüfl bozuklu¤u "cock walk" olarak tan›mlanan, göv-
dede ekstansiyon, kollarda fleksiyon postürü ve ayak
parmaklar› üzerinde yürüme fleklinde tan›mlanm›flt›r.1

‹diopatik Parkinson hastal›¤›ndan farkl› olarak dis-
toni daha ön planda ve tremor daha az s›kl›ktad›r. L-
Dopa tedavisine yan›t ve görüntüleme sonuçlar› idi-
yopatik parkinsondan farkl›l›klar göstermektedir.1,3

Kronik mangan intoksikasyonuna ba¤l› nöropatolojik
de¤ifliklikler ön planda Globus pallidus medial segmen-
tinde olmak üzere, putamen, kaudat nükleus, ayr›ca
pons, korteks, talamus, hipotalamus, nükleus ruber ve
serebellumda gözlenmifltir. ‹diopatik Parkinson hastal›-
¤›ndan farkl› olarak substansiya nigrada belirgin mor-
folojik de¤iflimler olmad›¤› bildirilmektedir.4

Psikiyatrik bulgular, hipokampus, sentromedial
amigdala, substansia innominata etkilenmesi ile aç›k-
lanmaktad›r.6

‘‘Rus kokteyli’’ olarak bilinen, potasyumpermanga-
nat içeren kar›fl›m›n parenteral olarak, uyar›c› amaçl›
kullan›m›na ba¤l› ortaya ç›kan mangan intoksikasyonu
tablosu literatürde nadirdir. Madde kullan›m›na ba¤l›
mangan intoksikasyonu vakas›, klinik ve radyolojik
bulgular› ile sunulmaktad›r.

Olgu

23 yafl›nda erkek hasta, konuflma bozuklu¤u, ses k›-
s›kl›¤›, yaz› yazmada beceriksizlik, yürürken dengesiz-
lik yak›nmalar› ile baflvurdu. Öyküde kuaförlük yap-
makta iken dört y›ld›r ellerinde beceriksizlik nedeniyle

mesle¤ini yapamaz hale geldi¤i ve iki y›ld›r yürürken
geriye do¤ru itilme fleklinde denge bozuklu¤u geliflti¤i
ve alt› ayd›r konuflmas›n›n giderek anlafl›lmaz hale gel-
di¤i ifade edildi. Sekiz y›ld›r efedrin tb, permasol tb
(250 mg potasyumpermanganat), aspirin kar›fl›m›n› int-
ravenöz olarak uyar›c› amaçl› kulland›¤›, iki y›ld›r kul-
lanmay› b›rakt›¤› ve son dört ayd›r yak›nmalar›n›n da-
ha da belirginleflti¤i ö¤renildi. 

Hasta kullanm›fl oldu¤u bu kar›fl›m› ‘’Rus kokteyli"
olarak tan›ml›yordu. 

Nörolojik muayenesinde konuflmas›nda ileri derece-
de dizartri, dilde tremor, fasiyal diskinezi, hipofoni, ak-
siyal distoni, üst ekstremitede postural düflük amplütüd-
lü tremor mevcuttu. Aksiyal kas distonisi nedeniyle yü-
rürken geriye do¤ru e¤ik postür oluflturuyor, k›sa bir
süre yürüdükten sonra distoni ve dengesizlik belirginle-
fliyordu. Emosyonel labilite gözlenen hastan›n ara ara
spazmodik gülmeleri oluyordu. Yaz› yazamayan hasta
bilgisayar klavyesi kullanabiliyordu. 

Kronik mangan kullan›m öyküsü olan hastan›n ya-
p›lan kraniyal MRG ve fluorodeoksiglukoz (FDG)-PET
incelemeleri normal bulundu. Serum mangan düzeyi
hafif yüksek saptand› (2.4 mg/lt, >1) .

L-Dopa tedavisi bafllanan hastan›n tedavinin ilk iki
haftas›nda konuflma ve yaz› yazmas›nda minimal gelifl-
me gözlenirken, sonraki dönemde tüm nörolojik bulgu-
larda progresyon devam etti. Befl ay boyunca izlenen
hastadan daha sonra bilgi al›namad›. 

Tart›flma 

‹nhalasyon yolu ile mangan intoksikasyonuna ba¤l›
klinik, radyolojik ve patolojik bulgular tan›mlanmakla
birlikte insanlarda intravenöz kullan›m sonras› intoksi-
kasyon nadir bildirilmifltir. ‹ntravenöz MnCl2 ile yap›-
lan hayvan deneylerindeki hayvanlar›n, kronik TPN uy-
gulanan hastalar›n, kronik karaci¤er hastalar›n›n ve me-
tal iflçilerindeki mangan intoksikasyonuna ba¤l› Parkin-
sonizm benzeri klinik tablonun, klinik ve radyolojik
bulgular› benzerlik göstermektedir.2,5,6

Litaretürde uzun süreli TPN uygulanan hastalarda
ve maden iflçilerindeki mangan intoksikasyonunda,
mangan›n toksik düzeye ulaflmas› ve nörolojik semp-
tomlar›n bafllang›c› aras›ndaki süre belirsizken, intrave-
nöz MnCl2 ile yap›lan hayvan deneylerinde haftalar
içinde ekstrapiramidal bulgular ve postür bozukluklar›-
n›n ortaya ç›kt›¤› bildirilmektedir.1,2,5



Vakam›zda, ‘‘Rus kokteyli’’ kullan›m›n›n ilk alt›
y›l›nda herhangi bir yak›nma belirtilmemekteydi. Bu
durum, klinik bulgular›n yafl, cinsiyet, genetik, efllik
eden hastal›k, intoksikasyon süresi, Fe, Ca eksikli¤i gi-
bi bir çok faktörden etkilenmesi ile aç›klanabilir.1

Distoni ve yürüme bozuklu¤unun klini¤e hakim ol-
du¤u bu vakada nörolojik bulgular›n madde kullan›m›-
n›n b›rak›lmas›ndan sonra progresyon göstermesi, man-
gan›n geriye dönüflümsüz nörotoksik etkisi, mitokond-
rial hasar ve enzimatik protein kodlanmas›nda genetik
olarak de¤ifliklik yapmas› ile aç›klanabilir.3 Sundu¤u-
muz olguda distoni ön planda idi. Literatürde de kronik
mangan intoksikasyonunun distonik ve parkinsonyan
formlar›ndan bahsedilmektedir.7

Biz hastam›zda serum mangan düzeyini 2.4 mg/lt,
minimal yüksek bulduk. Çal›flmalarda serum mangan
düzeyi ile klinik bulgular aras›nda lineer bir iliflki ola-
bilece¤i gösterilmiflse de, serum mangan düzeyi, home-
ostatik mekanizmalardan etkilenmekte ve tespitteki
metodlar farkl›l›klar göstermektedir.1

Bu vakada kraniyal MRG normal bulunmufltur. Li-
teratürede MRG ile yap›lan çal›flmalarda striatum, glo-
bus pallidus da T1 hiperintensitesi gösterilmifltir. Ancak
MRG bulgular› zamanla (8-22 hafta içinde) kaybol-
maktad›r.8 Yaklafl›k iki y›ld›r madde kullan›m›n› son-
land›ran hastan›n görüntüleme incelemelerinin normal
olmas› bu flekilde aç›klanm›flt›r. Literatürde mangana
ba¤l› parkinsonizmde Substansiya nigra etkilenmedi¤i
için 6-fluoro-L-dopa(6-FD)-PET’de dopamin al›m›n›n
normal oldu¤u bildirilmektedir.6

FDG-PET, serebral glukoz metobolizmas› hakk›nda
bilgi vermektedir. ‹diopatik parkinson hastal›¤› ile
mangana ba¤l› parkinsonizmde bu incelemede kortikal
metobolizma azalmas› bildirilmifltir.5 Bir çal›flmada
kognitif ifllevleri normal olan 4 kronik mangan intoksi-
kasyonu olgusunda, FDG-PET ile serebral glukoz me-
tobolizmas› incelenmifl ve kortikal glukoz al›m›n›n
azald›¤› gösterilmifltir.9 Ancak minimental testi normal
bulunan vakam›zda FDG-PET normal bulunmufltur.
Mangana ba¤l› parkinsonizm tablosunun idiopatik par-
kinsondan ay›r›m›nda Substansia nigrada L-Dopa al›-
m›n›n korundu¤u 6FD-PET ile gösterilebilirse de intok-
sikasyon öyküsü, klinik, tedaviye yan›t ve MRG ile ay›-
r›m kolayca yap›labilmektedir. 

Erken dönemde flelasyon tedavisinin (EDTA), nö-
rolojik bulgular ortaya ç›kmadan önce etkili olabilece-

¤i bildirilmektedir.1 Olgumuz, nörolojik tutulumun or-
taya ç›kt›¤› ileri evrede oldu¤u için flelasyon tedavisi
verilmemifltir. L-dopa’n›n kognitif bozuklu¤a, yüz ifa-
desi, bradikinezi, rijidite, konuflma bozuklu¤u, distoni,
yürüme ve postural reflekslere k›smen faydas› olabile-
ce¤i söylenmekle birlikte uzun süreli takipte L-Dopa-
n›n bafllang›çtaki etkisinin devam etmedi¤i rapor edil-
mektedir.1 Literatürde tedaviye k›sa süreli yan›t›n pla-
sebo etkisi olabilece¤i tart›fl›lmaktad›r. Olgumuzda er-
ken dönemde konuflma ve yaz› yazmada k›smi yan›t
gözlenmifl olmakla birlikte hastadan daha sonra bilgi
al›nmad›¤› için uzun dönemdeki tedavi etkisi gözlene-
memifltir. Tedavide para amianosalisilik asit ve 5 hid-
roksi triptofan ile ilgili ümit verici bireysel sunumlar
bulunmakta ve bu konuda çal›flmalara ihtiyaç duyul-
maktad›r. 

‘‘Rus kokteyli’’ ile iliflkili parkinsonizm ve distoni
tablosu literatürde nadir bildirilmifltir. Klinik, rad-
yolojik ve tedaviye yan›t› ile atipik seyirli parkinsonizm
ve distonide madde kullan›m öyküsünün sorgulanmas›
gerekmektedir.   
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