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ÖÖZZEETT  
Bilimsel Zemin: Primer dejeneratif demanslar erken dönemlerde farkl› özellikler
gösterebilirler. Simetrik ya da asimetrik fokal dejenerasyonla bafllayabilirler. Pos-
terior kortikal atrofi daha nadir görülen bir demans sendromudur. Klinik bulgular,
nöropsikolojik inceleme ve nörogörüntüleme ile de¤erlendirmek mümkündür. Ke-
sin tan› patolojik olarak yap›l›r.
Amaç: Fokal primer demanslardan bilateral parietooksipital atrofiyle giden vizü-
ospasyal fonksiyon bozukluklar›n ön planda oldu¤u bir olgunun klinik özelliklerini
çeflitli yönleriyle literatür bilgileriyle tart›flmakt›r.
Bulgular: Nörokognitif de¤erlendirmede, vizuospasyal ve konstrüksiyon yetilerin-
de, yüz tan›mada, praksik fonksiyonlarda, yaz› yazmada belirgin, bellekte, verbal
ak›c›l›kta hafif bozukluk saptanm›flt›r. Kraniyal MRG’de parietooksipitallerde belir-
gin atrofi, SPECT’te sa¤da temporoparitalde belirgin oksipital bölgeyede perfüz-
yon azl›¤› saptanm›flt›r. Rutinler ve di¤er laboratuar incelemeleri normal bulun-
mufltur.
Sonuç: Memantin bafllanan hastan›n, 4 ay sonraki de¤erlendirmesinde, traktörü
geçici bir süre kullanabilmifl ve yerine yerlefltirmifl ancak daha sonra var olan bul-
gular ilerleme göstermifltir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 192-6)
Anahtar kelimeler: Posterior kortikal atrofi, dejeneratif demanslar, vizüospasyal
disfonksiyon

AABBSSTTRRAACCTT
Scientific Background: Primary degenerative dementia can show different features
in the early stages and can start with asymmetric or symmetric focal degeneration.
Posterior cortical atrophy is a rare progressive dementia syndrome which can be
evaluated, using neuropsychological tests and neuroimaging techniques, along
with clinical features. Definitive diagnosis is made histopathologically.
Objective: To discuss the clinical features of a case with posterior cortical 
atrophy, characterized by progressive visuospatial disorder, and the differential 
diagnosis, under the light of related literature.
Results: Neurocognitive assessment revealed a serious visuospatial and 
constructional disturbance as well as facial recognition defects, dressing apraxia
and agraphia, and a mild memory and verbal fluency impairment. Cranial MRI 
demonstrated bilateral parieto-occipital atrophy, and the SPECT investigation
showed decreased perfusion in the right temporoparieto occipital region compared
to the left hemisphere. Routine and other laboratory investigations were normal. 
Conclusion: The patient was started on memantine with a daily dose of 20 mg, twice
a day. After four months, he became temporarily able to drive and park his tractor,
but, the symptoms progressed later. (Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 192-6)
Key words: Posterior cortical atrophy, degenerative dementia, visuospatial 
dysfunction 

Girifl

Nörodejeneratif süreçler sinsi bafllang›çl› ve ilerleyicidirler.
‹leri evrelerde farkl› nöropsikolojik özellikleri ay›rmak zordur. An-
cak erken dönemlerde farkl› özellikler gösterebilirler ve bunlar›
de¤erlendirmek mümkündür. Bafllang›çta simetrik yada asimetrik
olarak fokal dejenereasyonla bafllayabilir ve o bölgeye ait belirti-
ler gösterebilirler. Demanslar klinik ve nöropatolojik olarak hete-
rojendirler. Günümüzde flebeke teorisi kognitif ifllev ve davran›fl-
lar›m›z› aç›klamakla birlikte a¤›rl›kl› olarak herhangi bir kognitif
veya davran›flla ilgili bölge, tek bafl›na yada özel bir kümenin par-
ças› olarak etkilenebilir.

Posterior kortikal atrofi beynin a¤›rl›kl› olarak parietal ve ok-
sipital bölgelerinin etkilendi¤i bir demans sendromudur. Bafllan-
g›ç dönemlerinde vizüospasyal sorunlarla bafllar.Bulgular yanl›fl-
l›kla oküler nedenlere atfedilir. Kullan›lan bildik objeleri kullanma-
da zorluk, yol iflaretlerinin yorumlanmas›nda, bildik yollar›n bulun-
mas›nda güçlükler görülür. Praksik, konstrüksiyonel bozuklular,
giyinme apraksisi, okuma yazma güçlükleri gibi bulgular görülür.
Bellek bozukluklar› geç dönemde görülür (1,2). Klinik bulgular Ba-
lint sendromu, Gerstmann sendromu özellikleri gösterebilir. Has-
tal›¤›n ilerlemesiyle demans geliflir.

Posterior kortikal atrofi ilk olarak 1988’de Benson ve arkadafl-
lar› taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (1). Benson bellek, içgörü ve muhake-



menin geç dönemlere kadar korundu¤u befl vizüospasyal disfonk-
siyon tan›mlam›flt›r. Bunlar Gerstmann sendromu (agrafi, akalküli,
sa¤-sol disoryantasyonu, finger agnozi), bir k›sm› da Balint Sendro-
mu (simultan agnozi-muayyen zamanda birden fazla itemi alg›lama-
da bozukluk, optik ataksi-vizüel rehberlikte el hareketerinde bozuk-
luk, oküler apraksi-bak›fl› vizüel görüntünün bir parças›ndan di¤eri-
ne yöneltmede bozukluk) saptam›flt›. ‹ki hastada computorize to-
mografide predominant olarak parietooksipital atrofi saptad›lar.

David Cogan da 1985’te 3 olgu tan›mlam›flt›r (2). Yine SJ Yoon,
JM Park ve DL Na (3) mekansal dizoryantasyonun izledi¤i vizüel
bozuklu¤u olan 54 yafl›nda bir kad›n hasta bildirmifllerdir. Bu olgu-
nun optik ataksi, okülomotor apraksi ve prosopagnozi ile birlikte
ciddi derecede simultan agnozisi bulunuyordu. Keza konstrüksi-
yonel ve giyinme apraksisi,bozulmufl adland›rma, ideomotor ap-
raksi, akalküli, sa¤-sol dizoryantasyonu vard›. Verbal, vizüel ve
epizodik bellek korunmufltu. PET incelemede bilateral temporopa-
rietooksipital belirgin hipometabolizma görüldü (3).

Baz› hastalar Balint sendromunun özelliklerini gösterirler. ‹ki
yanl› inferiorparietal korteks atrofisi geliflti¤inde mekan disor-
yantasyonu ve Gerstmann sendromu özellikleri tabloya kat›labi-
lir. Bu bölgelerin dil ve yürütücü ifllev bölgeleriyle ba¤lant›lar›
nedeniyle dilsel ve yürütücü ifllevlerde hafif bozukluk efllik ede-
bilir. ‹yi tan›mlanamayan bir görme bozuklu¤u ilk bulgu olabilir.
Nadiren baz› hastalar görsel tan›ma, prosopagnozi, nesne agno-
zisi ve aleksi gibi izole bozukluklar tan›ml›yabilirler. Tüm bunlar
günlük yaflam aktivitelerini olumsuz etkiler. Görüntülemede iki
yanl› parietooksipital atrofi ve hipoperfüzyon görülür. Otopside
non-spesifik dejenerasyon ve s›ra d›fl› olarak parietal neokor-
tekste yo¤unlaflm›fl nörofibriler yumaklar görülmüfltür (4,5).

Olgu

A.‹.I. 1948 K›rklareli do¤umlu. Erkek hasta. Daha önce maran-
gozluk ve çiftçilik yap›yormufl. Sa¤ elini kullan›yor.

Yak›nma: 19.02.2004 tarihinde baflvurdu ve 10 y›ldan beri sü-
ren, daha önce rahatl›kla yapt›¤› mesleki ve günlük ifllerinde iler-
leyici becereksizlik, koydu¤u eflyalar› bulmakta zorluk, son za-
manlarda k›smen unutkanl›k.

Öykü: 10 y›l önce marangozluk yaparken, gücünde herhangi
bir kay›p olmad›¤› halde, çivileri uygun yerlerine çakamad›¤›n›,
becereksizlik gösterdi¤ini, traktörü düz olarak kullanabilirken, ge-
ri geri yerlefltirmekte ve römorkü traktöre ba¤lamakta zorland›¤›-
n›, tarlay› sürmekte güçlük çekti¤ini belirtiyor. Yard›m gerekti¤i
yak›nlar›nca da ifade edildi.

Ayr›ca giysilerini giymekte, kay›fl›n› ba¤lamakta becereksizlik
ve ters takma, yemek esnas›nda eflinin taba¤›ndan yeme, merdi-
ven ç›karken pozisyonunu ayarlamada, yaz› yazmada, para iflleri-
ni halletmede zorluklar tan›ml›yor. Bu bulgular›n yavaflta olsa iler-
ledi¤i ifade ediliyor. Ceplerine koydu¤u eflyalar› bulam›yor ve 2 y›l-
dan beri de hafif unutkanl›ktan yak›n›yor.

Son zamanlarda eflini sadakats›zl›kla suçlama tarz›nda heze-
yan düzeyinde olmayan düflünceleri var.

Özgeçmifl: 10 y›l önce SSK hastanesinde yatm›fl. ‹ki kez ingui-
nal herni operasyonu geçirmifl. 10 y›ld›r asetil salisilik asit kullan›-
yor. Bugün için süren yak›nmalar› hakk›nda net bir yorum yap›l-
mam›fl. 29.05.2003 tarihinde çekilen kraniyal MRI tetkikinde parie-
tal loblarda bilateral atrofi ve ak maddede iskemik gliotik odaklar
saptanm›fl. Tiroit, romatolojik testler, vit B12, fibrinojen, antikardi-
olipin antikorlar ve di¤er rutinler normal bulunmufl 08.07.2003 tari-
hinde bir üniversite hastanesinde horlama nedeniyle tüm gece
polisomnografik uyku incelemesi yap›lm›fl, hafif horlama ve üst
solunum yolu direnç sendromu bulundu¤u belirtilmifl.

Soygeçmifl: Baba serebrovasküler hastal›k sonucu,a¤a-
bey,anne ve day› miyokart enfarktüsü nedeniyle exitus.

Sistemik Muayene: Normal
Nörolojik Muayene: Bilinç aç›k, kooperasyon kuruluyor, yö-

nelim tam. Kraniyal sinirler, piramidal, ekstrpiramidal, serebellar,
duyu, otonom sistemler normal.

Nöropsikolojik De¤erlendirmede: Hastanemiz nöropsikolo-
ji labaratur›nda yap›lan de¤erendirmede, el tercihini belirlemek
için Edinburg el tercih testi, dikkat için digit span test, verbal
bellek de¤erlendirmesi için sözel bellek süreçleri testi, nonver-
bal bellek de¤erlendirmesi için Weschler memory scala görsel
alt bellek testi (WMS), vizüospasyal ifllev ve konstrüksiyon yeti-
lerinin de¤erlendirilmesi için Benton yüz tan›ma testi, Benton
çizgi yönünü belirleme testi ile saat ve küp çizim testleri, sol he-
misfer ifllevlerini de¤erlendirmek için dil ifllevleri ve praksi ye-
tene¤i incelenmifl, yürütücü ifllevleri de¤erlendirmek için ise
stroop test, verbal ak›c›l›k testleri ve di¤er mental kontrol test-
leri uygulanm›flt›r.

Hastan›n dikkat ve dikkatini sürdürme yetene¤i normal s›n›rla-
r›n alt›nda ifllevsellik göstermektedir.

Bellek muayenesinde 10 verbal itemin ancak 6 tanesini 7’nci
tekrar sonras›nda belle¤e kaydedebilmifltir. 40 dakika sonra bu
itemlerden 4 tanesini kendili¤inden, 4 tanesini de tan›yarak geri
getirebilmektedir. Hastan›n toplam ö¤renme puan›: 30/70 olarak
elde edildi.

Nonverbal bellek hastan›n çizim yetene¤i ileri derecede bo-
zuk oldu¤undan de¤erlendirilemedi.

Vizüospasyal ifllev ve konstrüksiyon yetene¤i ileri derecede
bozuk. Yüz tan›ma yetisi bozuktu.

Yazma yetene¤i oldukça bozuk olan hastan›n okuma yetene-
¤inde ise s›ra atlama harflerin birlefltirilmesinde, uzun kelime ve
rakamlar›n okunmas›nda zorluklar göstermifltir.

Sa¤, sol orientasyonu, beden parçalar›n› tan›ma normaldi.
Praksi yetene¤i incelendi¤inde, objeli ve objesiz bir iflin yap›l-

mas›nda hafif bozukluk (solda k›smen daha belirgin), karmafl›k ifl-
lerde (elbise giymede, özellikle kollar ters çevrildi¤inde ve dü¤me
iliklemede, makas kullanmada) becereksizlik belirgindi.

Anlams›z el hareketlerinin taklit edilmesinde özellikle sol el ve
çift el hareketlerinde bozukluk saptanm›flt›r. Ayr›ca iki tarafl› par-
mak hareketlerinde sol taraf› ihmal etti¤i izlenimi edinildi. Orobuk-
kofasial praksi normaldi.

Soyutlama ve yarg›lama yetenekleri yafl ve e¤itim durumuna
göre normaldi.

Executive fonksiyonlar de¤erlendirildi¤inde verbal ak›c›l›kda
k›smen azalma ve planlama yetene¤inde bozukluk vard›.

Laboratuvar: Rutinler, tiroit fonksiyon testleri normal, VDRL
negatifti.

24.03.2004 tarihli kraniyal MRG’de parietooksipitallerde belir-
gin olmak üzere yayg›n kortikal atrofi, sentrum semiovalede, koro-
na radiatada, subkortikal beyaz cevherde gliotik iskemik odaklar
vard› (Resim 1,2,3).

03.03.2004 tarihli SPECT incelemesinde; sa¤ temporo parietal-
de oksipital bölgeyi de içerecek flekilde karfl› hemisfere göre per-
füzyon azl›¤› saptand› (Resim 4,5).

EEG’de (20.02.2004): Bilateral hafif yayg›n bioelektrik dizorga-
nizasyon saptand›.

Asetil kolinesteraz inhibitörlerinden bu gurup demanslar›n ya-
rarlanmad›¤› genel olarak bilindi¤inden, Memantinin Posterior
kortikal atrofide etkinli¤i hakk›nda herhangibir literatür bilgisi ol-
mamas›na ra¤men antiglutamat etkili ajan olan memantin 
20 mg/gün, günde iki defa olmak üzere yararlanabilir mi düflünce-
siyle baflland›. 
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‹zlem

04.05 2004 tarihinde yap›lan görüflmede bafl›nda bir gerginlik
hissi oldu¤unu belirten hastan›n ceketini güçlükle giyip ç›kard›¤›,
pantolon ve gömle¤ini giyip ç›kar›rken becereksizlik gösterdi¤i, yi-
ne kendi önündeki tabaktan de¤il de eflinin taba¤›ndan yedi¤i, ba-
zen döktü¤ü efli ve kendi taraf›ndan belirtildi. Konuflmas› rahat ve
ak›c›yd›.

fiekil kopyalamas› ve çizmesi istendi¤inde oldukça tereddüt
geçiriyor ve ileri derecede becereksizlik gösteriordu, yazmas› bo-
zuktu (fiekil 1).

22.06.2004 tarihinde yap›lan muayenede; eflinin ifadesine göre
bir ifl yaparken ço¤u kere sol elini kullanm›yormufl. Ceketini, çora-
b›n› zorlanmakla beraber öncekine oranla daha iyi giyip ç›kar›yor,
traktörü garaja yerlefltirebiliyor ancak, yemek yerken döküp saç›-
yormufl.

Yap›lan k›sa mental muayenede; anlama ve orientasyon tam-
d›. Dikkatini sürdürmede hafif zorlu¤u vard›. 5 dakika sonra verilen
dört kelimeden ikisini kendili¤inden, ikisini de tan›yarak hat›rlad›.

Küp kopyalayamad›, saati çizemedi. Gömle¤inin dü¤melerini,
zorlukla çözüp ilikledi.

Sol eliyle u¤urlama iflareti ve saç taramay› yapmas› istendi-
¤inde yapt›. Çekici kullanmas› istendi¤inde eline vurarak kulland›.
Masa üstüne konan bir ka¤›t parças›n› istenilen biçimde masadan
ald› ikiye katl›yarak tekrar masaya koydu. Verilen makasla tered-
dütlü de olsa, ka¤›d› kendisine söylenen flekilde birkaç kez kesti.
Çizgileri ortalayabildi, hedef eksiltme (cancellation) testinde her
iki alandaki A harflerini iflaretledi.

17.08.2004 tarihindeki k›sa mental muayenede; konuflma, anla-
ma normal,oriente,dikkatini sürdürmede k›smen zorlu¤u vard›,
söylenen 4 kelimeden ikisini kendili¤inden, ikisini tan›yarak hat›r-

lad›. Basit para hesaplar›n› yapamad›, yaz›s› oldukça bozuktu, is-
mini yazamad›. Kopyalama oldukça bozuktu (fiekil 2). Okuma k›s-
men iyiydi. Kendisinden istenen flekilde ka¤›d› iki elini kullanarak
ikiye katlayarak masan›n üstüne koydu. Hedef eksiltme (cancella-
tion) testinde iki alandaki A harflerini iflaretledi. Kollar› ters çevril-
mifl ceketi güçlükle giyebildi, ancak ilikleyemedi. Efli evde ilk dü¤-

Resim 2. T1 a¤›rl›kl› MRI

Resim 3. T2 sagittal MRI; Bilateral parietooksipital atrofi gözlenmektedirResim 1. T2 a¤›rl›kl› MRI 
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meyi kendisinin ilikledi¤ini, gerisine yard›m etti¤ini, soyunurken
bir kol yada paçay› ters b›rakt›¤›n›,yemek yerken döktü¤ünü, ken-
di önündekileri fark etmiyerek karfl›s›ndakinin taba¤›ndan yedi¤i-
ni, sol kolunu zaman zaman kullanmad›¤›n› ve hat›rlatmak zorun-
da kald›¤›n› belirtiyor. Bu arada iki kez kiraz toplamaya traktörle
gidip geldi¤i belirtildi. Yürümesi normaldi. Ço¤unlukla zaman›n›
evde geçiriyormufl. Kahveye, oyunlarda becereksizlikler gösterdi-
¤i ve uyum zorluklar› yaflad›¤›ndan art›k gitmiyor ve mahçup oldu-
¤unu söylüyormufl. Dualar› unutmaya bafllam›fl.

En son 7.12.2004 tarihinde görülen hastan›n orientasyonu,ko-
nuflma ve anlamas› normaldi. Bellek de¤erlendirmesinde 4 keli-
meden birini seçenekten tan›yarak di¤erlerini kendili¤inden hat›r-
lad›. Basit hesaplar› yapam›yor. Yaz›s› ileri derecede bozuktu, ad›-
n› yazamad›. Çizgi ortas›n› iflaretleme testinde ,ortas›n› iflaretleye-
medi. Efli giyinme becerisi ve yemek yemenin ileri dercede bozul-
du¤unu,yorgan›n› düzeltemedi¤ini, bir ifl yaparken, yemek yerken
sol elini zaman zaman kullanmay› ihmal etti¤ini, bazen evin bö-
lümlerini kar›flt›rd›¤›n› belirtti. Muayene esnas›nda kendisinden

kaza¤›n› ç›karmas› ve giymesi istendi¤inde giyemedi. Makasla bir
ka¤›d› dörde bölmesi istendi¤inde oldukça zorlanarak yapt›. Bafl-
lang›çta daha yavaflken son zamanlar›nda daha h›zl› bir progres-
yon gösterdi¤i gözlendi.

Tart›flma

Kognitif ya da davran›flsal profilin belirlenmesi sadece tan›
için de¤il ayni zamanda hasta ve ailesine bozuklu¤un do¤as›n›
aç›klamak ve çözüme yönelik giriflimler üretmek için de gereklidir.

Olgumuzda da nörodejenerasyon a¤›rl›kl› olarak bilateral pari-
etooksipital bölgededir. Bu bölgedeki dejenerasyonlarda ilk bul-
gular genellikle bildik yerler dahil, d›fl mekanda yolunu bulamama,
arad›¤› bir nesneyi gözünün önünde oldu¤u halde di¤erlerinden
ay›r›p bulamama, yaz› karekterinin bozulmas›, okuma güçlükleri
ve giyinme güçlü¤üdür. Bellek bafllang›çta korunmufltur.

Marangozluk yapan olgumuzun hikayesinden elde etti¤imiz
bilgilerden bafllang›çta gücünde herhangi bir kay›p olmad›¤› hal-
de çivileri uygun yerlerine çakamad›¤›n›, becereksizlik gösterdi¤i-
ni, daha önce kulland›¤› traktörü uygun yerine yerlefltiremedi¤i,
römorkü uygun yerine ba¤l›yamad›¤› tarz›nda vizüospasyal dis-
fonksiyonlar,ayr›ca elbiselerini giymekte, kay›fl›n› ba¤lamakta
zorluklar, ters takma gibi praksik bozukluklar, eflinin taba¤›ndan
yeme gibi simultan agnoziyi düflündüren bulgular, yaz› yazma ve
okuma güçlükleri, her iki elini kullan›rken sol elde becereksizlik ve
ihmaller, geç dönemlerde de hafif unutkanl›k yak›nmalar› bafllad›-
¤› belirtilmektedir.

Simultan agnozi, ihmal fenomenleri, özellikle bu fonsiyonlarla
ilgili alanlar› ve ba¤lant›lar›n› etkileyen çeflitli nedenlerde ve nöro-
dejeneratif süreçlerde görülmektedirler. Bunlardan Balint sen-
dromu, bilateral oksipitoparietal hasarla kuvvetle iliflkilidir (optik
ataksi, oküler apraksi, simultan agnozi). Balint sendromu serebro-
vasküler hastal›klardan oksipitoparietal bölgelerde bilateral ha-
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Resim 4. SPECT
Sola göre sa¤ temporoparieto-oksipitalde perfüzyon azl›¤› dikkati çekmektedir.

Resim 5. SPECT 



sara neden olan anterior ve posterior arter s›n›r alanlar›ndaki en-
farktlarda en çok görülür. Bu serebrovasküler hastal›klar›n nede-
ni ço¤unlukla ani a¤›r hipotansiyondur. Ayr›ca asimetrik de yer-
leflmifl olsalar, oksipitoparietal bölgedeki bilateral metastazlar da
Balint sendromuna neden olabilmektedir (4).

Hastam›z›n yemek yerken karfl›s›ndakinin taba¤›ndan yeme-
¤e kalmas› k›smen simultan agnozi özellikleri götermekle birlikte,
Balint sendromunun di¤er bulgular›n olmamas› nedeniyle Balint
sendromu düflünülmemifl ve tablonun uzun süredir devam etme-
si, progressif olmas›, nörogörüntüleme özellikleri nörodejeneraf
süreçleri düflündürmüfltür.

Nörodejeneratif hastal›klardan ençok Alzheimer hastal›¤› ve
kortikobazal dejenerasyon olgumuzun özellikleri bak›m›ndan ay›-
r›c› tan›da göz önünde bulundurulmal›d›r. Posterior kortikal atrofi
olgular› genellikle yafl olarak Alzheimer hastal›¤›ndan daha erken
bafllarlar.

Alzheimer hastal›¤›nda kognitif bulgular aç›s›ndan bellek bo-
zukluklar› bafllang›çta daha dikkat çekiçi bir bulgudur ve vizüos-
pasyal disfoksiyonlar ve praksik bozukluklar daha geç dönemler-
de genellikle gözlenirler, fronto-parietal a¤lar vizüel reprezanta-
syonda rol al›rlar (6-8).

Olgumuzda vizyospasyal ve konstrüksiyon yetilerinde bozuk-
luklar, praksik bozukluklar, yazma ve okuma güçlükleri erken dö-
nemlerde bafllam›fl, bellek sorunlar› ise geç dönemlerde ortaya
ç›km›fl ve ön planda olan bulgu de¤ildir.

Alzheimer hastal›¤›nda nörogörüntülemede hipokampus-
ta,entorinal kortekste temporal lopta atrofik de¤ifliklikler ve ven-
triküllerde geniflleme dikkati çeker.

Olgumuzda kraniyal MRG de atrofi a¤›rl›kl› olmak üzere bila-
teral parietooksipital bölgededir. SPECT incelemede sa¤ tempo-
roparietalde oksipital bögeyi de içerecek biçimde sola oranla hi-
pometabolizma bulunmufltur. Kraniyal MRG bulgular›yla SPECT
bulgular› tam örtüflmemekle beraber hastam›z›n klini¤iyle görün-
tüleme bulgular› genel olarak uyumlu kabul edilmifltir. 

Kortikobazal dejenerasyonda (KBD) Balint sendromu özellikle-
ri, konstrüksiyonel ve vizüospasyal bozukluklar, limb apraksi (ge-
nellikle ideomotor apraksi), akalküli, frontal disfonksiyon, nonfluent
konuflma bozukluklar› tablonun belirgin özelliklerinden olmas›na
ra¤men, alien limb (yabanc› ekstremite), daha seyrek olarak da asi-
metrik parkinsoniyen bulgular, distoni, myoklonus geliflebilir. Psö-
dobulber palsy ve piramidal trakt bulgular› da görülebilir (9,10). 

KBD’da nörogörüntülemede, frontoparietal bölgelerde asi-
metrik atrofi, midkallozal atrofi, keza etkilenmifl ekstremiteye
kontrlateral olarak T2’de hipointensite görülür. PET frontoparietal
ve lateral temporal bölgede asimetrik ve etkilenmifl ekstremiteye
kontrlateral lentiküler nukleuslarda ve talamusta azalm›fl kan ak›-
m› yada hipometabolizma gösterir.

Hastam›zla karfl›laflt›rd›¤›m›zda vizüospasyal, praksik, kons-
trüksiyonel bozukluklar bak›m›ndan benzerlikler gösterse de, ali-
en hand, ekstrapiramidal bulgular›n geçen uzun zaman süresince
görülmemesi ve yukarda da belirtilen nörogüntüleme özellikleri-
nin (Kraniyal MRI ve SPECT) farkl›l›¤› nedeniyle KBD kapsam›nda
de¤erlendirilmemifltir.

Olgumuzla da ilgili olarak vizüospatial fonksiyonlar›n nöral te-
mellerine k›saca göz atacak olursak;

Posterior parietal korteks ve frontal göz alanlar› vizüel alanda-
ki objeleri fokuslamak için nöral sinyalleri yaratmakla özellikle il-
gilidir. Ayni fronto- parietal a¤›n vizüel representasyon ve visüel
fark›ndal›¤›n koordinasyonunda daha genel bir rol oynad›¤›na da-
ir bulgular vard›r (6).

Primer vizüel alanlardan ç›k›fltaki iki yoldan biri inferomedial
temporal kortekse (vizüel stimulusun flifresinin çözüldü¤ü yer), di-
¤eri posterior parietal kortekse (mekansal koordinatlar›n analiz
edildi¤i yer) olan yüksek persepsüel merkezlere gider. Sol beyin
semantik, sa¤ beyin ise daha çok mekansal idantifikasyon ile ilgi-
lidir (7). Sa¤ hemisfer lezyonlar›nda, nokta alg›lamas›ndan derin
alg›lamaya kadar elemanter mekansal alg›lama seviyesinde bo-
zulma, sol hemisfere göre daha belirgindir. Sa¤ parietal bölge me-
kansal performansda, soldan daha belirgin vizyospasyal analiz
yapar. ‹deomotor apraksi sol hemisferle daha iliflkili olmakla be-
raber, konstrüksiyonel apraksi uzamsal özellikleri nedeniyle sa¤
hemisferle daha yak›ndan iliflkilidir. Spasyal bellekte sa¤ hemisfer
majör rol oynamaktad›r. Spasyal belle¤in en çarp›c› bulgusu to-
po¤rafik disoryantasyondur. Kifli aflina çevrede yolunu bulamaz,
yeni yollar› ö¤renemez.

Hastam›zda yapt›¤› iflle ilgili gösterdi¤i mekansal beceriksiz-
likler, konstrüksiyon yetilerindeki bozuklukluklar MRI incelemede
a¤›rl›kl› olarak bilateral parietooksipital atrofi bulunmas›, SPECT
incelemede sa¤ parietooksipital bölgede daha belirgin hipoper-
füzyon saptanmas›yla da uyumlu olarak düflünüldü. Bu da sa¤ he-
misferin mekansal oryantasyon fonksiyonunun sa¤lanmas›nda
daha belirgin rolü oldu¤unu desteklemektedir. Bunu do¤ru de¤er-
lendirmek için de visüel persepsiyon bozuklu¤u, mental retardas-
yon ve global amnezi olmamal›d›r (7).

Hastam›z daha önce verilen nörokognitif özellikler, kraniyal
MRI ve SPECT bulgular›yla (Kraniyal MRI ve SPECT bulgular› ara-
s›nda her zaman tam örtüflme olm›yabiliyor) genel olarak uyumlu
kabul edilerek posterior kortikal atrofi olarak de¤erlendirilmifl ve
nadir görülmesi nedeniyle literatür bilgileri ›fl›¤›nda sunulmufltur.

Teflekkür

Nöroloji klini¤i Nöropsikoloji labaratuar›nda hastam›z›n nö-
ropsikolojik incelemesini yapan Uz.Psikolog Cahit Keskink›l›ç’a te-
flekkür ederim.
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