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ÖÖZZEETT  
Parkinson art› sendromlar› dahilinde s›n›fland›r›lan ilerleyici supranükleer felç
(Steele-Richardson-Olszewski sendromu) oftalmopleji, psödobulbar felç, bradi-
kinezi ve rijidite gibi parkinsoniyen belirtiler ile davran›flsal ve biliflsel bozukluk-
larla seyreden bir bozukluktur. Bu hastalarda özellikle bafllang›çta psikiyatrik
belirtilerin s›k görüldü¤ü ve hastalar›n yanl›fll›kla psikiyatrik tan›lar ald›klar›  be-
lirtilmektedir. Baflta apati ve disinhibisyon olmak üzere emosyonel inkontinans,
hafif depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik belirtilere bu hastalarda s›k rast-
lanmaktad›r. Nadiren de olgularda ajitasyon, irritabilite, psikotik belirtiler görül-
dü¤ü de bildirilmektedir. Bu yaz›da, bipolar bozukluk-depresif epizod tan›s›yla
izlenen ve ilerleyici supranükleer felç tan›s› alan bir olgu tart›fl›lacakt›r.
(Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 117-9)
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  ‹lerleyici supranükleer felç, depresyon, insomnia

SSUUMMMMAARRYY
Progressive supranuclear palsy (Steele-Richardson- Olszewski syndrome),
which is classified as a parkinson plus syndrome, is a disease which comprises
ophtalmoplegia, pseudobulbar palsy and parkinsonian symptoms like bradykine-
sia, rigidity as well as behavioural and cognitive symptoms. Psychiatric symp-
toms are frequent in these group of patients especially at the beginning of the
disease, therefore many patients take psychiatric misdiagnoses. Psychiatric
symptoms like apathy, disinhibition, emotional incontinans, mild depression and
anxiety are commonly seen psychiatric symptoms, whereas agitation, irritability
and psychotic symptoms are reported to be rare.  In this article, we will discuss
a case of bipolar disorder- depressive episode who was diagnosed as progres-
sive supranuclear palsy.  (Archives of Neuropsychiatry 2007; 44: 117-9)
KKeeyy  wwoorrddss:: Progressive supranuclear palsy, depression, insomnia

GGiirriiflfl

‹lerleyici supranükleer felç (Steele-Richardson-Olszewski
sendromu) oftalmopleji, psödobulbar felç, bradikinezi ve rijidite
gibi parkinsoniyen belirtiler ile davran›flsal ve biliflsel belirtiler-
le seyreden bir bozukluktur. Parkinson art› sendromlar› dahilin-
de s›n›fland›r›lmaktad›r (1). Frontal-subkortikal döngülerin tutu-
lumu nedeniyle bu hastalarda psikiyatrik belirtilerin s›k görüldü-
¤ü ve hastalar›n özellikle bafllang›çta psikiyatrik tan›lar ald›kla-
r› belirtilmektedir (2). ‹lerleyici supranükler felç olgular›nda bil-
dirilen psikiyatrik belirtilerin biliflsel bozukluklar, afektif belirti-
ler, davran›flsal de¤ifliklikler, psikotik belirtiler ve uyku bozuk-
luklar› bafll›klar› alt›nda toplanabilece¤i söylenmektedir (2). Bi-
liflsel bozukluklar›n bu hasta grubunda s›k görüldü¤ü ve genel-
likle frontal lob ifllevlerindeki bozukluklar (leksikal sözel ak›c›l›k
ve yönetici ifllevlerde bozukluklar, perseverasyon hatalar›) biçi-
minde ortaya ç›kt›¤› saptanm›flt›r (3,4). Baflta apati ve disinhi-
bisyon olmak üzere kiflilik de¤ifliklikleri, emosyonel labilite, ha-

fif depresyon ve anksiyete gibi afektif ve davran›flsal belirtilere
de bu hastalarda s›k rastlanmaktad›r (2,5-8). Bununla beraber
olgularda ajitasyon ve irritabilite ile psikotik ve bipolar bozuklu-
¤un nadir görüldü¤ü üzerinde durulmaktad›r (2,9). ‹lerleyici sup-
ranükleer felci olan birçok hastada uyku bozuklu¤unun bulun-
du¤u; toplam uyku süresi ve REM uykusunun azald›¤›, uyku sü-
resince spontan uyanman›n ise artt›¤› bildirilmifltir (2,10).

Bu yaz›da, bipolar bozukluk-depresif epizod tan›s›yla izle-
nen ve ilerleyici supranükleer felç tan›s› alan bir olgu tart›fl›la-
cakt›r.

OOllgguu

49 yafl›nda, erkek hasta, ortaokul mezunu, emekli memur. ‹ki
ayd›r devam eden isteksizlik, hayattan zevk almama, evden d›-
flar› ç›kmama, ifltahs›zl›k, uykusuzluk, de¤ersizlik, ümitsizlik, s›k
a¤lama flikayetleri ile fiubat 2007 tarihinde Psikiyatri klini¤imize
baflvurdu. 2003 y›l›ndan beri dönem dönem benzer yak›nmalar›



oldu¤u, beraberinde eve gelmedi¤i, kumar oynad›¤›, çok para
harcay›p borca girdi¤i baz› dönemler oldu¤u ö¤renildi. Ancak
bu dönemlere ait hasta ve yak›nlar›ndan ayr›nt›l› bilgi edinile-
medi. Düzenli tedavi almayan hastan›n bu süre içinde venlafak-
sin, sitalopram ve mirtazapin gibi antidepresan ilaçlar› kulland›-
¤› ve fayda görmedi¤i anlafl›ld›. K›z›nda da bipolar affektif bo-
zukluk tan›s› mevcut olan hastaya bipolar bozukluk tip 2-depre-
sif nöbet tan›s›yla lityum 900 mg/gün baflland›. ‹zlemde hasta
birçok kez uykusuzluk, sinirlilik, yerinde duramama yak›nmala-
r›yla klini¤imize ayaktan baflvurdu. Lityum tedavisi ile birlikte
klonazepam, lorazepam, ketiapin, olanzapin, klorpromazin, ha-
loperidol, trazodon, mirtazapin, gabapentin, zopiclon gibi ilaçlar
önerildi. Ancak hasta ayaktan izleminde bu ilaçlar› de¤iflik süre
ve dozlarda kullanmas›na ra¤men tedaviden fayda görmedi.
Uykusuzluk ve irritabilite baflta olmak üzere yak›nmalar›n›n ar-
tarak devam etmesi nedeniyle lityum 1200 mg/gün’e ç›k›ld›,
valproik asit 1000 mg/gün baflland› ve hasta May›s 2007 tarihin-
de yat›r›larak izleme al›nd›.

Psikiyatrik muayenesinde depresif duygudurumu, ilgi istek
azl›¤›, uykuya dalma güçlü¤ü, psikomotor ajitasyonu, emosyo-
nel labilitesi, dikkatini sürdürmede belirgin güçlü¤ü ve yak›n
bellek bozuklu¤u oldu¤u saptand›. Nörolojik muayenesinde
afla¤› ve yukar› bak›fl k›s›tl›l›¤›, sakkadlarda bölünme, tüm ekst-
remitelerde bilateral rijidite, aksiyel rijidite, hipomimi, tonik yüz
buruflturma (grimas), hipofoni ve bradikinezi ile birlikte ad›m
aral›klar›nda daralma, asosiye hareketlerde azalma, 4-5 ad›mda
dönme ve postural instabilitesi bulundu¤u tespit edildi. 

Kranyal MRG’de bilateral temporal atrofi mevcuttu ve me-
zensefalonda interpedinküler aç›n›n 90 dereceden büyük oldu-
¤u saptand› (s›ras›yla fiekil 1 ve fiekil 2).

Hasta Standardize Mini Mental Testi’nden 29/30 puan ald›:
üç kelimeden ikisini hat›rlayabildi. Saat çizme testi normal s›n›r-

lardayd›. Yap›lan ayr›nt›l› nöropsikolojik de¤erlendirmede has-
taya Say› Dizisi Testi, Sözel Bellek Süreçleri Testi, WAIS-R ben-
zerlikler alttesti, Sözel Ak›c›l›k Testi uyguland›; hastan›n karma-
fl›k dikkatinde bozukluk, soyutlama bozuklu¤u, sözel bellek bo-
zuklu¤u-geri ça¤›rmada bozukluk oldu¤u, ancak tan›man›n nor-
mal s›n›rlarda oldu¤u, leksikal sözel ak›c›l›kta bozukluk ve per-
severasyonlar› oldu¤u saptand›.

Hastaya ilerleyici supranükleer felç ve buna ba¤l› depresif
nöbet ve insomnia tan›s›yla L-Dopa 125mg 4x1, venlafaksin
75mg 1x1, klonazepam 2mg 1x1 önerildi. ‹zlemde hastan›n dep-
resif belirtilerinde belirgin azalma, uykusunda düzelme oldu¤u
tespit edildi ve Haziran 2007’de hastaneden taburcu edildi. Te-
davi öncesinde Hamilton Depresyon Ölçe¤i’nden 33 puan alan
hastan›n puan›n›n 8’e düfltü¤ü tespit edildi. Nörolojik muayene-
sinde afla¤›-yukar› bak›fl k›s›tl›l›¤›, hipomimi, bradikinezi ve bila-
teral rijiditesinin devam etti¤i, ancak azald›¤› saptand›. Birleflik
Parkinson Hastal›¤› De¤erlendirme Ölçe¤i’nden ald›¤› puan te-
davi öncesi 48 iken (mental durum, davran›fl ve ruhsal durum
skalas›ndan 9, günlük yaflam aktiviteleri skalas›ndan 13, motor
skladan 24, tedavi komplikasyonlar›, klinik dalgalanmalardan 0
ve di¤er komplikasyonlardan 2 puan ald›) tedavi sonras› 24’e
(mental durum, davran›fl ve ruhsal durum skalas›ndan 6, günlük
yaflam aktiviteleri skalas›ndan 5, motor skladan 13, tedavi
komplikasyonlar›, klinik dalgalanmalar ve di¤er komplikasyon-
lardan 0 puan ald›) geriledi. Bulgular simetrikti. 

TTaarrtt››flflmmaa

Literatürde psikiyatrik belirtilerle baflvuran ve sonras›nda
ilerleyici supranükleer felç tan›s› alan baz› olgular bildirilmifltir
(5,6,11). Ancak, erken dönemde ilerleyici supranükleer felç ta-
n›s›n›n zor oldu¤u, hastalar›n Parkinson Hastal›¤›, Alzheimer
Hastal›¤›, psikotik bozukluk, depresyon gibi yanl›fl tan›lar ald›k-
lar› üzerinde durulmaktad›r (2,14). Bu olgunun varolan nörolojik
belirti ve bulgular›, özellikle oftalmoplejinin varl›¤› ile kranyal
MRG’de interpedinküler aç›n›n 90 dereceden büyük olmas› iler-
leyici supranükleer felç tan›s›n› desteklemektedir (15). Hastan›n
yap›lan nöropsikolojik de¤erlendirmesi sonucunda subkortikal
tipte bellek bozuklu¤u ile frontal ifllevlerinde bozuklu¤u oldu¤u
da saptanm›flt›r. Bu da ilerleyici supranükleer felç ile iliflkili ola-
rak ortaya ç›kan bir durumdur. Nörolojik belirtilerin ortaya ç›k›fl
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zaman› bilinmemekle beraber, öyküde geç bafllang›çl› depresif
ve hipomanik dönemler oldu¤u dikkat çekmektedir. Bu yönüyle
hasta DSM-IV Bipolar bozukluk Tip 2-depresif nöbet tan› kriter-
lerini karfl›lamaktad›r. Ancak, bu olguda varolan tedaviye di-
rençli depresyon, uyku bozuklu¤u, disinhibisyon gibi belirtilerin
ilerleyici supranükleer felç ile iliflkili olabilece¤i düflünülmekte-
dir. ‹lerleyici supranükleer felç olgular›nda s›k görülen afektif
belirtiler için “organik duygudurum bozuklu¤u” tan›s›n›n uygun
olaca¤› üzerinde durulmaktad›r (2).

Literatürde ilerleyici supranükleer felce efllik eden depres-
yonun antidepresanlar ile tedaviye veya elektrokonvulzif terapi-
ye yan›t› yetersiz olarak de¤erlendirilmektedir (2). Öte yandan,
baz› hastalar›n amitriptilin ve fluoksetine yan›t verdi¤i de bildi-
rilmifltir (12,13). Bu olguda ise hastan›n parkinsoniyen belirtile-
rinin yan›s›ra depresif belirtileri ve uyku bozuklu¤u antidepre-
san tedaviye (venlafaksin) ek olarak verilen L-Dopa tedavisine
yan›t vermifltir. Her ne kadar PSP olgular›nda L-Dopa yan›t› ye-
tersiz olarak bildirilse de, Parkinsonizm ile seyreden PSP alt
grubunda klasik PSP olgular›ndan farkl› olarak L-Dopa’ya k›smi
yan›t görüldü¤ü öne sürülmektedir (16). Bu yönüyle olgunun
PSP’nin parkinsonizm ile seyreden altgrubuna benzedi¤i söyle-
nebilir. Di¤er taraftan, bu hastada ayaktan izlemi s›ras›nda ald›-
¤› antipsikotik tedavilerin de parkinsonizmine katk›da bulundu-
¤u ve L-Dopa tedavisinin yan›s›ra ilaçlar›n kesilmesi nedeniyle
de belirtilerde gerileme olabilece¤i akla gelmektedir. Ancak,
hastada varolan tüm parkinsoniyen belirtiler tek bafl›na antipsi-
kotiklerin yan etkisi olarak tan›mlanamamaktad›r.

Bu olgudan yola ç›k›larak, özellikle geç bafllang›çl›, atipik
seyirli ve tedaviye yan›t vermeyen olgularda psikiyatrik belirti-
lerin yan› s›ra nörolojik ve biliflsel belirtilerin de de¤erlendiril-
mesinin do¤ru tan› ve tedavi aç›s›ndan önemli oldu¤u düflünül-
mektedir.
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