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ABSTRACT
The definition of neuroacanthocytosis syndromes is used to describe a 
group of diseases, which is characterized by  acanthocytosis and neurological
abnormalities. Neuroacanthocytosis syndromes are progressive, degenerative
and genetically heterogeneous diseases that generally begin at the 3rd or 4th

decade of life. Age at onset, clinical and laboratory findings, family history, 
neurological and systemic involvement, and treatment options differ according
to the subtypes. The treatment of neuroacanthocytosis syndromes is totally
symptomatic and pharmacotherapy and surgery are used. In the literature, half
of the neuroacanthocytosis cases are accompanied by vague psychiatric
symptoms as beginning signs or full-blown psychiatric symptoms during 
the course of the disease. In this case series,  we present three patients who
displayed different psychiatric aspects in a short period of 6 months and  
were diagnosed with neuroacanthocytosis after thorough investigations in our
psychiatry clinic. Common features and differential characteristics of the cases
are discussed in the light of relevant literature. (Archives of Neuropsychiatry
2010; 47: 356-9)
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ÖZET 
Nöroakantositoz sendromlar› tan›m› akantositoz ve nörolojik anormalliklerle 
karakterize bir grup hastal›¤› tan›mlamak için kullan›l›r. Nöroakantositoz 
sendromlar› genellikle 3. veya 4. dekadda bafllayan, progresif seyirli, dejeneratif ve
genetik olarak heterojen bir hastal›kt›r. Alt tiplere göre hastal›¤›n bafllang›ç 
yafl›, klinik ve laboratuar bulgular›, aile öyküsü, nörolojik ve sistemik tutulumu,
tedavisi de¤iflkenlik göstermektedir. Tedavileri tamamen semptomatiktir. 
Farmakoterapi ve cerrahi tedavilerden yararlan›lmaktad›r. Nöroakantositoz 
olgular›n›n yaklafl›k yar›s›na bafllang›ç bulgusu olarak ya da hastal›¤›n seyri 
s›ras›nda psikiyatrik belirtiler efllik edebilmektedir. Bu olgu serisinde 6 ay gibi
k›sa bir sürede farkl› psikiyatrik görünümlerle psikiyatri klini¤imize yat›r›lan, 
daha sonra yap›lan incelemeleri sonras›nda nöroakantositoz tan›s› konulan 3
olgu sunulmufltur. Olgular›n ortak özellikleri ve farkl› yönleri literatür eflili¤inde
tart›fl›lm›flt›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 356-9)
Anahtar kelimeler: Akantosit, nöroakantositoz, psikiyatrik belirtiler, tedavi

Girifl

Akantosit eritrositlerde dikensi görünümü tan›mlamak için 
kullan›lan bir terimdir (1). Periferik yaymada %3’ten fazla akantosit
görülmesi akantositoz olarak kabul edilir (2). Nöroakantositoz 
sendromlar› tan›m› ise periferik yaymada akantositlerle iliflkili nöro-
lojik anormalliklerle karakterize bir grup hastal›¤› tan›mlamak için
kullan›l›r (3). Nörolojik bulgular striatumun progresif dejenerasyo-
nundan kaynaklan›r (4). “Nöroakantositoz” bafll›¤› alt›nda kore-
akantositoz, Mc Leod sendromu, Huntington hastal›¤› benzeri-2,
pantotenat kinazla iliflkili nörodejenerasyon, abetalipoproteinemi,
ailesel hipobetalipoproteinemi, Anderson hastal›¤›, atipik Wolman
Hastal›¤› gibi hastal›klar ele al›nmaktad›r. Bu hastal›klar›n bir 
k›sm›na lipoprotein metabolizma bozukluklar› efllik etmektedir (3).
Nöroakantositoz sendromlar› genetik olarak heterojendir. 

Otozomal resesif, otozomal dominant, X’ e ba¤l› resesif ve sporadik
vakalar bildirilmifltir (5). 

Orofasiyal istemsiz hareketler, ekstremite uçlar›nda koreiform
hareketler, dizartri, disfaji, kas atrofisi, derin tendon reflekslerinde
(DTR) azalma, epilepsi, ilerleyen dönemde demans, kaslarda 
distalde belirgin atrofi ve güç kayb›, geç dönemde parkinsonizm
hastal›¤›n klini¤inde görülebilir (2,5,6). Laboratuar incelemelerine
bakt›¤›m›zda ise periferik yaymada %3’ün üzerinde akantosit
varl›¤› gözlenir (1,2). Akantositlerin yüzdesi hastal›k fliddetini 
yans›tmamaktad›r (7). Kreatin kinaz (CK) yüksekli¤i (1), Elektrom-
yografide (EMG) aksonal dejenerasyon, bilgisayarl› beyin tomog-
rafisinde (BBT) ›l›ml› kortikal atrofi ve kaudat nukleus atrofisi (2),
manyetik rezonans görüntülemede (MRG) T2 sekanslar›nda 
kaudat nukleusta ve putamende yo¤unluk art›fl› saptanabilir (1,5). 
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Nöroakantositoz sendromlar› genellikle 30-40 yafllarda 
bafllar. Progresif ve dejeneratif bir hastal›k olmas›n›n yan›s›ra 
alt tiplere göre hastal›¤›n bafllang›ç yafl›, klinik ve laboratuar
bulgular›, aile öyküsü, nörolojik ve sistemik tutulumu, tedavisi
de¤iflkenlik göstermektedir (2,3,8). Nöroakantositoz sendromla-
r›nda tan› ve tedavi yaklafl›mlar› ile ilgili olarak hangi durumda
hangi alt tipin öncelikli olarak düflünülmesi gerekti¤ini Tablo1 
bize göstermektedir (3). Tan›sal aç›dan baflta Huntington 
hastal›¤› olmak üzere di¤er hareket bozukluklar› ile ay›r›c› 
tan›s›n›n yap›lmas› gerekir (5). Nöroakantositoz sendromlar›n›n
tedavisi ile ilgili prospektif bir çal›flma yoktur (3). Günümüzde
Nöroakantositoz sendromlar›n›n tedavisi tamamen  semptoma-
tiktir. Tedavide ilaç tedavisi, derin beyin stimülasyonu ve 
pallidotomiden yararlan›lmaktad›r. Hastalar›n tedavisinde 
botilinum toksin enjeksiyonu, beslenmenin desteklenmesi, 
yürümeye yard›mc› aletler yararl› olabilmektedir (8).

Nöroakantositoz olgular›n›n yar›s›na literatürde iyi tan›mlan-
mam›fl psikiyatrik belirtiler efllik edebilmektedir (3-4,6,9-14). 
Bu olgu serisinde 6 ay gibi k›sa bir sürede farkl› psikiyatrik 
görünümlerle psikiyatri klini¤imize yat›r›lan, daha sonra yap›lan
incelemeleri sonras›nda nöroakantositoz tan›s› konulan 3 olgu
sunulmufltur. 

Olgu 1

45 yafl›nda kad›n hasta; a¤›z, kol ve bacaklar›nda istemsiz
hareketler, uykusuzluk yak›nmalar› ile klini¤imize yat›r›ld›.  

Al›nan öyküsünden yaklafl›k 4 y›l önce içe kapan›kl›k, 
uykusuzluk, kula¤›na kendisi ile ilgili yorum yapan ses gelmesi,

kendi kendine konuflmas›, kötülük görece¤i düflünceleri 
bafllam›fl. Bu yak›nmalarla yat›r›ld›¤› bir psikiyatri klini¤inde 
hastaya psikotik bozukluk ön tan›s› konarak risperidon 4 mg/gün,
sitalopram 20 mg/gün ve klorpromazin 100 mg/gün bafllanm›fl.
Tedaviden fayda görmüfl, ancak ç›kt›ktan sonra tedaviyi 
sürdürmemifl. Dönem dönem kula¤›na ses gelmesi olan hasta bu
dönemlerde antipsikotik ilaçlar kullanm›fl. ‹ki y›l önce a¤z›nda
çi¤neme hareketleri, kol ve bacaklar›nda titreme, s›çrama 
hareketleri bafllam›fl. Giderek yak›nmalar› artm›fl. Burun çekme
fleklinde engel olamad›¤› davran›fllar› bafllam›fl. Bu arada 
kötülük görme düflünceleri devam eden hasta klini¤imize 
yatmadan önce olanzapin 5 mg/gün, ketiyapin 200 mg/gün ve 
biperiden 2 mg/gün tedavisi al›yordu. 

Ruhsal muayenesinde yöneltilen sorular› anlamakta güçlük
çekiyordu. Düflünce içeri¤i yoksul, duygulan›m› künttü. Nörolojik
muayenesinde bilinç aç›k, konuflmas› do¤ald›. Yukar› vertikal
bak›fl› k›s›tl›yd›. Oromandibuler diskinezisi, burun çekme 
tarz›nda vokal tikleri vard›. Üst ekstremitelerde belirgin tüm 
ekstremitelerde koreatetoid hareketleri vard›. Serebellar 
testleri do¤ald›. DTR’ leri hafif canl›, Babinski refleksi yoktu. 
Yürümesi do¤ald›. Yap›lan e¤itimsizler için mini mental test 
puan› 28/30 idi. 

Hastan›n al›nan öykü, yap›lan ruhsal ve nörolojik muayeneleri
sonucunda daha öncesinde antipsikotik kullan›m öyküsü olan
hastada öncelikli olarak psikotik bozukluk+tardiv diskinezi 
ve ay›r›c› tan›da nörodejeneratif hastal›klar düflünüldü. 
Nöroakantositoz ay›r›c› tan›s›n› araflt›rmak için istenen periferik
yaymada akantosit yüzdesine bak›ld›. Hemen tüm hücrelerde
akantositoz izlendi. Lipid elektroforezinde prebeta yüksekli¤i;
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Tablo 1. Nöroakantositoz sendromlar›n›n tan› ve tedavisinde pragmatik yaklafl›m3

Özellik Olas› hastal›k

Klinik görünüm

Çocukluk ça¤›nda bafllang›ç; MRG’ de kaplan gözü görünümü PK‹N

Genç eriflkin bafllang›ç; orofasial diskinezi; boyun distonisi Koreakantositoz

Yafll› erkek; kalp hastal›¤› McLeod sendromu

AAiillee  ööyykküüssüü

Sadece erkeklerin etkilenmesi; anne taraf›nda hastal›k; erkekten erke¤e geçifl olmamas› McLeod sendromu

Akrabal›k; co¤rafik izolasyon Koreakantositoz

Otozomal dominant geçifl; Afrikal› soy HHB-2

LLaabboorraattuuaarr  tteessttlleerrii

Akantositler: salin (%9) ve heparin (10 ünite/ml), 1:1 do¤al kan örne¤i; 30 dakika inkübasyon, faz kontrast mikroskopi(<%6.3 spiküle olmufl hücre normal)

CK yüksekli¤i Mc Leod sendromu, koreakantositoz

Karaci¤er enzim yüksekli¤i McLeod sendromu, koreakantositoz; Wil-
son hastal›¤›n› d›flla

Spesifik antikorlar kullanarak Kell eritrosit antijen fenotipi McLeod sendromu

XK geni McLeod sendromu

VPS13A geni Koreakantositoz

JPH3 geni HHB-2

PANK2 geni PK‹N

CK: Kreatin kinaz; HHB-2: Huntington hastal›¤› benzeri-2; JPH3:junktofilin 3 geni; PK‹N: Pantotenat kinaz ile iliflkili nörodejenerasyon



beta düflüklü¤ü saptand›. CK ve seruloplazmin normal 
s›n›rlardayd›. EEG’ de diffüz zemin ritm düzensizli¤i; serebral
MRG’ de supratentorial lokalizasyonda sa¤ verteks düzeyinde
frontalde parasagital yerleflimli milimetrik iskemik lezyon 
saptand›. EMG normal olarak de¤erlendirildi. 

Olgunun öyküsünde antipsikotik ilaç kullan›m› olmas› 
nedeni ile ön tan› olarak düflünülen tardiv diskineziden mevcut
laboratuar ve görüntüleme bulgular› sonucunda uzaklafl›ld›. 
Nöroakantositoz ve genel t›bbi duruma ba¤l› psikotik bozukluk
tan›s› düflünülen hastan›n girifl BPRS skoru 33 idi. Ald›¤› 
antipsikotik tedavi klozapin ile de¤ifltirildi. Klozapin 12.5 mg/gün
bafllanarak 200 mg/gün’e ç›k›ld›. Klini¤imizde haftal›k tam 
kan say›m› takipleri yap›lan olgu nöroloji ve psikiyatri poliklinik
kontrolü önerilerek ç›kar›ld›. Ç›k›fl BPRS skoru 10’du. Daha 
sonra yap›lan poliklinik takiplerinde hastan›n ilaçlar›n› düzenli
kulland›¤›, nörolojik bulgular›n›n azalarak devam etti¤i, ancak
psikotik bir bulgusu olmad›¤› gözlendi. 

Olgu 2

Altm›fl üç yafl›nda kad›n hasta; kontrol edemedi¤i dil 
hareketleri, yüzünde kas›lma, kol ve bacaklarda güçsüzlük 
yak›nmalar› ile kendi iste¤i ile baflvurdu¤u klini¤imize yat›r›ld›. 

Al›nan öyküsünden 38 yafl›ndayken kendisini s›k›nt›ya sokan
bir olay sonras›nda ortaya ç›kan dil ›s›rma ve idrar kaç›rmas›n›n
olmad›¤› bay›lmalar› nedeni ile hat›rlamad›¤› bir süre boyunca
bir psikiyatri klini¤inde tedavi gördü¤ü ö¤renildi. Daha sonra 
belirgin yak›nmas› olmam›fl. Üç y›l önce bir yak›n›n›n kayb›n›n 
ard›ndan yüzünde a¤r›, çenesinde istemsiz hareketler, 
dengesizlik hissi, s›k›nt› gibi yak›nmalar› ortaya ç›km›fl. Bu 
yak›nmalarla gitti¤i doktor taraf›ndan konversiyon bozuklu¤u 
tan›s› ile essitalopram 10 mg/gün, mirtazapin 30 mg/gün bafllanm›fl.
Dengesizlik hissi d›fl›ndaki yak›nmalar›nda hiç de¤ifliklik 
olmam›fl. Benzer yak›nmalarla gitti¤i doktorlar taraf›ndan çeflitli
antidepresan ve antipsikotik ilaçlar önerilen, elektrofaradizasyon
uygulanan hastan›n 1 y›l önce yak›nmalar›na kontrol edemedi¤i
dil hareketleri eklenmifl. Bu yak›nmalarla poliklini¤imizde 
de¤erlendirilen hasta tardiv diskinezi ve konversiyon bozuklu¤u
ön tan›lar› ile klini¤imize yat›r›ld›.

Yap›lan ruhsal muayenesinde düflünce içeri¤inde bedensel
yak›nmalar›, d›flavuran davran›fllar›nda yineleyici çene ve dil 
hareketleri vard›. Duygulan›m› s›k›nt›l›yd›. 

Nörolojik muayenesinde bilinç aç›kt›. Konuflma yavaflt›. 
Yukar› vertikal bak›fl› k›s›tl›yd›. Oromandibulolingual diskinezi,
servikal distoni, solda tortikolis, bilateral eldiven çorap tarz› 
duyu kusuru, sa¤ elde yürüme ile belirginleflen distoni bulgular›,
DTR’lerde bilateral azalma vard›. 

Konversiyon bozuklu¤u, tardiv diskinezi ve nöroakantositoz
ön tan›lar› düflünüldü. Nöroakantositozun ay›r›c› tan›s› için 
istenen periferik yaymada %20’nin üzerinde akantosit saptand›.
EEG ve EMG’ si normaldi. MRG’de serebellar atrofi ve sa¤ 
frontalde fokal iskemik odaklar saptand›. CK, Seruloplazmin,
transferrin düzeyleri normal s›n›rlardayd›. Lipid elektroforezinde
alfa ve beta düflüklü¤ü, prebeta yüksekli¤i saptand›. Tan›da 
nöroakantositoz düflünüldü. Konversiyon bozuklu¤unun 

nöroakantositoza ba¤l› görülen nörolojik bulgulara, d›flmerkezde
konan yanl›fl bir tan› oldu¤una karar verildi. 

Nöroakantositoz tan›s› düflünülen olgudaki distoni ve 
tortikolisin tedavisinde baklofen 10 mg/gün sa¤alt›m› baflland› ve
botilinum toksini enjeksiyonu planland›. Daha sonra baklofen 30
mg/güne ç›k›ld›. Hastaya herhangi bir psikotrop ilaç bafllanmad›.
Nöroloji ve psikiyatri poliklinik kontrolleri önerilerek ç›kar›ld›.  

Olgu 3

23 yafl›nda, kad›n hasta; insanlar›n kendisine bakt›¤›n› 
düflünme, bay›lma, uykusuzluk, dudaklar›n› ›s›rma yak›nmalar› ile
klini¤imize yat›r›ld›. Al›nan öyküsünden yaklafl›k 1,5 y›l önce 
al›nganl›k, flüphecilik, afl›r› öfkelenme, yemek yememe, içe 
kapan›kl›¤›n›n bafllad›¤› ö¤renildi. Bu yak›nmalarla gitti¤i 
psikiyatristin önerdi¤i ilaçlar› kullanmam›fl. Daha sonra 
denetleyemedi¤i bir flekilde dudaklar›n› ›s›rmaya bafllam›fl. 
Kendi kendine konuflmas› oluyormufl. S›k s›k a¤l›yor, “ölsem de
kurtulsam” fleklinde düflünceleri oluyormufl. Sa¤ baca¤›nda a¤r›
oluyor, yürüme zorlu¤u çekiyormufl. Nefes al›rken garip bir 
ses ç›kar›yormufl. Bu yak›nmalarla klini¤imizde yap›lan organik
incelemelerinde belirgin bir patoloji saptanamayan olguya 9 kez
genel anestezi alt›nda elektrokonvulsif terapi (EKT) yap›lm›fl. EKT’
ler sonras› perseküsyon ve referans sanr›lar› ortadan kalkan, 
dudak ›s›rmas› düzelen, yemek yemeye bafllayan hasta 50 gün
klini¤imizde izlendikten sonra essitalopram 20 mg/gün, olanzapin
10 mg/gün önerilerek ç›kar›lm›fl. Ç›kt›ktan 15 gün sonra 
yak›nmalar› yinelemifl. Daha sonra 2 kez ilaç içerek özk›y›m 
giriflimi olmufl. Ad›n› hat›rlamad›¤› ilaçlar› düzensiz bir flekilde
kullanm›fl. Bu dönemde birisi uykuda olan 2 bay›lmas› olmufl. 
Bay›lma s›ras›nda dilini ›s›r›yormufl. Kendine geldi¤inde bay›lma
an›n› hat›rlam›yormufl. Bu yak›nmas› için gitti¤i nöroloji doktoru
taraf›ndan epilepsi tan›s› konarak okskarbazepin 600 mg/gün
önerilmifl. Aile öyküsünde teyzesinde el ve kollar›nda istemsiz
hareketler, içe kapan›kl›k, afl›r› öfkelenme fleklinde tan›mlanan
bir hastal›k öyküsü oldu¤u ö¤renildi.  

Yak›nmalar› devam eden hasta 2. kez klini¤imize yat›r›ld›¤›nda
yap›lan ruhsal muayenesinde kendine olan ilgi bak›m› azalm›flt›.
Dudaklar›n› ›s›rmamak için difllerine sak›z yap›flt›rm›flt›. 
Konuflmas› dizartrikti. Düflünce içeri¤inde referans sanr›lar› ve
depresif düflünceleri vard›. Duygulan›m› uygunsuzdu. D›flavuran
davran›fllar›nda regresif davran›fllar›n›n oldu¤u ve aya¤›n› 
sürüyerek yürüdü¤ü gözlendi. Girifl BPRS skoru 58 idi. 

Nörolojik muayenesinde bilinç aç›kt›. Oromandibuler 
diskinezisi vard›. Kuvvet muayenesinde her 4 ekstremitede de 4/5
düzeyinde güçsüzlük vard›. DTR’leri azalm›flt›, Babinski refleksi
yoktu. 

Yat›fl› s›ras›nda flizofrenik bozukluk ve antipsikotik kullan›m›na
ba¤l› tardiv diskinezi ön tan›lar› düflünülen ancak ay›r›c› tan›da
diskinezik hareketleri ve ekstremitelerdeki kuvvet kayb› nedeni
ile nörodejeneratif hastal›klar düflünüldü. Nöroakantositoz 
ay›r›c› tan›s› için bak›lan periferik yaymada akantosit görülmezken
serum fizyolojik ile dilüe edilen periferik yaymada %50 üzerinde
akantosit saptand›. Di¤er incelemelerinde CK yüksekli¤i (468
U/l), lipid elektroforezinde prebeta yüksekli¤i, beta düflüklü¤ü,
EMG’ de üst ve alt ekstremite proksimal kaslarda kas lifi tutulufl
bulgular› saptand›. Serebral MRG normal olarak de¤erlendirildi.
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Nöroakantositoz ve genel t›bbi durma ba¤l› psikotik bozukluk 
tan›lar› düflünülen hastan›n aile öyküsünde teyzede benzer 
hastal›k öyküsü nedeni ile hastal›¤›n kal›t›msal yönü de göz 
önüne al›narak teyzeyle görüflme planland›. Ancak teyze
görüflmeye gelmedi. Hastaya pimozid 2 mg/gün ve baklofen 10

mg/gün baflland›. Pimozid dozu 4 mg/gün’e, baklofen dozu 30
mg/gün’e ç›k›ld›. Psikotik yak›nmalar›nda k›smi düzelme 
olan hasta nöroloji ve psikiyatri poliklinik kontrolü önerilerek 
ç›kar›ld›. Ç›k›fl BPRS skoru 45 idi. Hastan›n takiplerinde Pimozid
dozu 8 mg/gün’e kadar ç›kar›ld›. Ancak psikotik bulgular›n›n ve
hareket bozukluklar›n›n devam etti¤i görüldü.

Tart›flma

Nöroakantositoz  olgular›na bafllang›ç bulgusu olarak veya
hastal›¤›n seyri s›ras›nda çeflitli dönemlerde flizofreni benzeri
psikotik bozukluk, depresif bozukluk, Tourette sendromu, tik 
bozuklu¤u, obsesif kompulsif bozukluk gibi hastal›klar ve 
antisosyal veya self mutilasyon davran›fllar› efllik edebilmektedir
(3-4,6,9-14). Olgular›m›z›n üçünde de yak›nmalar›n bafllang›c›ndan
nöroakantositoz tan›s› konana kadar bir veya birden çok 
psikiyatrik tan› kondu¤u; uygulanan tedavilere ra¤men bunlardan
yarar görmedikleri görülmektedir. Olgu 1 ve 3’ te psikiyatrik 
hastal›klar›n nöroakantositozun seyri s›ras›nda ortaya ç›kt›¤›; 
Olgu 2’ nin öyküsündeki konversiyon bozuklu¤u tan›s›n›n ise 
organik etyolojinin saptanamam›fl olmas›na ba¤l› olarak konmufl
bir psikiyatrik tan› olarak kabul edilebilece¤i düflünülmektedir. 

Genellikle bafllang›ç yafl› 30-40 olarak bildirilmifl olsa da 
‹ngiltere’de otuzdan fazla hastan›n gözden geçirildi¤i bir 
çal›flmada hastalar›n 8-62 yafllar aras›nda tan› ald›klar›, 
ortalama bafllang›ç yafl›n›n 32 oldu¤u görülmüfltür (1). Burada
sunulan üç olgunun bafllang›ç yafllar›n›n birbirlerinden 
oldukça farkl› olmas› bize hangi yafl grubunda olursa olsun bu
hastal›klar›n göz ard› edilmemesi gerekti¤ini düflündürmektedir. 

Bazen bafllang›ç nörolojik belirtilerle olurken bir k›s›m 
hastada di¤er organ tutulumlar›na ba¤l› belirtilerle karfl›m›za 
ç›kabilmektedir. Üç olgumuzda da görülen ortak nörolojik 
bulgu olan oromandibuler diskinezi en s›k görülen bulgulardan
birisidir. Buna ilk olguda vokal tikler ve koreatetoid hareketler;
ikinci olguda servikal ve sa¤ elde distoni, DTR’lerde azalma, 
tortikolis; üçüncü olguda ise dizartrik konuflma, kuvvet kayb›, 
vokal tikler, DTR’lerde azalma, epileptik nöbet efllik etmektedir. 

Hastal›¤›n tan›s›nda periferik yaymada akantositlerin 
görülmesi önemlidir. Ancak hastal›¤›n seyrinde geç dönemde
akantositler görülebilece¤i için yap›lan periferik yaymada 
akantosit saptanmamas› tan›y› d›fllamamal›, salin ile seyreltilerek
yap›lan periferik yayma tekrar de¤erlendirilmelidir. Burada 
erken dönemde akantositlerin görülmesi tan›da yard›mc› 
olacakt›r (1). Burada sunulan olgular›n 2 tanesinde de tan› klinik
bulgularla düflünülmüfl ve seyreltilmifl periferik yaymalarda
akantositoz varl›¤› ile desteklenmifltir.  

Di¤er laboratuar incelemelerine bak›ld›¤›nda bir olgumuzda
saptad›¤›m›z ›l›ml› CPK yüksekli¤i hastalar›n yaklafl›k %60’›nda
görülebilmektedir (2). Yine hastalar›m›z›n her üçünde de saptanan
beta lipoprotein düflüklü¤ü nöroakantositoz sendromlar›n›n 
ortak özelli¤i de¤ildir. Baz› nöroakantositoz sendromlar› 
normobetalipoproteinemi ile gidebilmektedir. 

Nöroakantositoz sendromlar›nda ortaya ç›kan psikiyatrik
hastal›klar›n tedavisinde ekstrapiramidal yan etkileri daha 
az olan, hareket bozuklu¤unu kötülefltirmeyecek ilaçlar tercih
edilmektedir. Bu nedenle olgu 1 ve 3’ te klozapin ve pimozid 

antipsikotik ilaç olarak tercih edilmifl. Olgu 2’ ye ise hastanede
yatt›¤› dönemde düflünülen konversiyon bozuklu¤u ön 
tan›s›ndan nöroakantositozun saptanmas› ile uzaklafl›lmas›; 
bunun d›fl›nda major bir psikiyatrik hastal›k saptanamamas› 
nedeni ile herhangi bir psikotrop ilaç bafllanmam›flt›r. 
Tekrarlayan düflmeler, kafa sallama, difl g›c›rdatma, self 
mutilasyon gibi durumlarda koruyucu mekanik araçlar yard›mc›
olabilmektedir (8,15). Literatürde yer alan kendine zarar verme
davran›fl› olan bir hastan›n a¤›z koruyucu bir aletten fayda 
gördü¤ü ile ilgili verilere dayanarak üçüncü  olgumuzun istemsiz
oromandibuler hareketlerine ba¤l› duda¤›ndaki yaralanmalar›
önleyebilmek için buna benzer bir yaklafl›m›n uygun olaca¤› 
düflünülmüfltür. 

Nöroakantositoz sendromlar› ve efllik eden psikiyatrik 
hastal›klar hastan›n ve ailesinin yaflam kalitesini bozmaktad›r.
Nöroakantositoz sendromlu hastalar›n ve yak›nlar›n›n ileride or-
taya ç›kabilecek psikiyatrik belirtiler aç›s›ndan bilgilendirilmesi,
bu hastalar› izleyen doktorlar›n bu ihtimali ak›lda tutmalar› ve
gerekti¤inde psikiyatrik yard›m almalar› konusunda yönlendiril-
mesi do¤ru bir yaklafl›m iken; psikiyatristlerin de psikiyatrik 
hastal›k tan›lar›n› koymadan önce daha dikkatli olmalar›, organik
nedenleri iyice araflt›rmalar› ve tedavi seyri boyunca görülen 
direnç ya da ilerleme durumlar›nda organik nedenleri tekrar
gözden geçirmeleri gerekti¤i de unutulmamal›d›r.
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