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ABS TRACT
Kleine-Levin syndrome (KLS) is characterized by recurrent episodes of
hypersomnia frequently associated with behavioral or cognitive disturbances,
compulsive eating behavior, and hypersexuality. Although the syndrome is rare, it
is important that  clinicians be aware of this syndrome and distinguish it from
organic or psychiatric diseases with more serious prognoses. Here, we report the
case of a 14-year-old adolescent male with KLS, who showed significant
improvement  with carbamazepine during follow-up to age 26. This study
describes the clinical course of KLS and results of long-term follow-up of
carbamazepine treatment. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 71-3)
K ey Words: Kleine-Levin, carbamazepine, hypersomnia, hyperphagia

ÖZET 
Kleine-Levin sendromu (KLS), rekürren hipersomni ataklarına sıklıkla eşlik eden
bilişsel ve davranışsal bozukluklar, kompulsif yeme davranışı ve hiperseksüalite ile
karakterize bir bozukluktur. Sendromun sıklığı oldukça nadir olmasına karşın,
klinisyenlerin bu sendromdan haberdar olmaları ve daha ciddi prognoza sahip
organik ya da psikiyatrik hastalıklardan ayırt etmeleri oldukça önemlidir. Burada, 14
yaşında KLS tanısı olan adölesan bir erkeğin, 26 yaşına kadar yapılan takiplerinde
karbamazepin tedavisinden yarar gördüğünü bildirmekteyiz. Bu çalışmada KLS 'nin
klinik seyri ve uzun süreli karbamazepin tedavisinin sonuçları belirtilmektedir.
(Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 71-3)
Anah tar ke li m e ler: Kleine-Levin, karbamazepin, hipersomni, hiperfaji
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Gi rifl

İlk kez 1900’lü yılların başında tanımlanan Kleine-Levin
sendromu(KLS), periyodik hipersomni ataklarına eşlik eden
hiperfaji, hiperseksüalite gibi bilişsel ve davranışsal bozukluklarla
seyreden bir sendromdur (1-3). Tipik olarak ikinci dekatta ortaya
çıkan sendromun prevalansı kesin olarak bilinmemekle birlikte,
milyonda bir olarak tahmin edilmektedir (4). Görülme sıklığı
açısından erkek kadın oranı 3/1’dir (5). Olguların çoğunun batılı
ülkelerden bildirilmiş olmasına karşın, Aşkenaz Yahudilerinde
olgu sayısının fazlalığı kalıtsal geçişi akla getirmektedir (6). 2005
yılında gözden geçirilerek yayımlanan Uluslararası Uyku
Bozuklukları Sınıflaması’nda “rekürren hipersomnia”
kategorisinde değerlendirilen sendrom kriterlerine göre; yılda en
az bir kez ortaya çıkan, (a) iki günden uzun ve dört haftadan kısa
süren aşırı uyuma, (b) ataklar arasında genellikle aylar ya da yıllar
süren normal uyarılmışlık hali, mizaç, biliş ve davranışla seyreden
iyilik durumu, bu durumun yılda en az bir kez ortaya çıkan uzun
süren normal uyku periyotları ile bölünmesi, (c) bu durumun başka

bir uyku bozukluğuyla, nörolojik bozuklukla(örn. idiyopatik
rekürren stupor, epilepsi), ya da mental bir bozuklukla(örn. bipolar
bozukluk, psikiyatrik hipersomni, depresyon) ya da madde
kullanımı(örn. benzodiazepinler, alkol) ile daha iyi açıklanamaması
olarak tanımlanmaktadır. KLS hastalarında temel tanısal ölçüt
olan rekürren hipersomni ataklarına ek olarak, (i) duygudurum ya
da bilişsel bozuklar(örn. konfüzyon, dereleazisyon, mutizm,
saldırganlık, sanrılar ya da halüsinasyonlar), (ii) kompulsif yeme
davranışı ile birlikte megafaji, (iii) uygunsuz ya da garip
davranışların yanı sıra hiperseksüalite ve (iv) irritabilite ve
saldırganlık gibi anormal davranış ve garip davranış gibi
bulgulardan en az bir tanesi bulunmalıdır (2).

Hastaların yaklaşık %43’ünde, KLS’nin ortaya çıkışından
birkaç gün önce nedeni bilinmeyen ateş ya da enfeksiyöz bir
hastalık gözlenmektedir (4,7). Alkol ve madde kullanımı, kafa
travması (8), fiziksel ya da ruhsal olarak strese maruziyet,
menstrüasyon ya da laktasyon (9), lokal ya da genel anestezi
uygulamaları (10) daha seyrek olarak hastalığın ortaya çıkışını
tetikleyebilmektedir.



KLS’ nin etyolojisi halen kesin olarak aydınlatılamamıştır.
Bulguların rekürren olarak ortaya çıkmasından ve
hipotalamustaki ve üçüncü ventriküldeki tümörlerin yarattığı
bulgulara benzemesinden dolayı, diensefalon-hipotalamus
düzeyinde, relapslarla seyreden rekürren bir işlev bozukluğu
kuramı öne sürülmektedir (11,12). Yapılan serebral sıvı
çözümlemelerinin sonuçları, narkolepsi sendromu tanılı
hastaların beyin omurilik sıvısı çözümlemelerinde eksik olarak
saptanan hipotalamik bir peptid olan hipokretin-1 düzeyleri de
dahil olmak üzere, normal sınırlarda değerlendirilmiştir (13).
Hastaların dörtte birinde ataklar sırasında normal
elektroensefalogram (EEG) bulguları saptanmıştır. Hastaların
%70’inde, alfa frekans bandının 7-8 Hz’e kadar yavaşlaması gibi,
zemin EEG aktivitesinde özgün olmayan yaygın yavaşlama
gözlenmiştir. Dikkat çeken başka bir bulguysa, birkaç hastada
intraserebral sfenoid elektrot kullanılmasına karşın, yapılan
farklı ölçümlerde epileptik aktiviteye rastlanmamış olmasıdır.
Çalışmalarda yer alan bütün olgularda bilgisayarlı beyin
tomografisi ve beyin manyetik rezonans görüntülemeleri normal
olarak saptanmıştır (14). Bununla birlikte, uzun süreli takipleri
yapılabilen hastalarda yapılan fonksiyonel manyetik rezonans
görüntülemelerinde(fMRG; Functional Magnetic Resonance
Imaging: fMRI) özellikle frontotemporal alanlarda kalıcı
hipoperfüzyonla uyumlu veriler saptanmıştır. Bu durumun bilişsel
testlerde de saptanabilen, çalışma belleğinin asemptomatik
dönemdeki azalmış kapasitesi ile ilişkili olabileceği
düşünülmektedir. Kalıcı nitelikteki bu özgün bilişsel
yetersizliklerin singular korteks ve çevresindeki dorsomedyal
prefrontal korteks ile ilgili olduğu saptanmıştır (15). Yapılan
çalışmalarda insan lökosit antijenleri(Human Leukocyte Antigen:
HLA) tiplerinden HLA-DQB1*0201’nin, kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında KLS’li hastalarda iki kat daha fazla bulunduğu
saptanmıştır. Böylelikle, hastalığın erken yaşta ortaya çıkması,
bulguların yinelemesi ve her semptomatik atak başlangıcında
sıklıkla enfeksiyöz tetikleyici etkenlerin bulunması, otoimmün
kökenli bir hastalık olabileceği şeklindeki varsayımları
güçlendirmiştir (16). Yapılan polisomnogramlarda, azalmış uyku
endeksi ve artmış uyanma sayısı saptanmıştır. Bununla birlikte
atağın ilk günlerinde gerçekleştirilen polisomnografilerde
gözlenen yavaş dalga uykusundaki azalmanın, atağın ikinci
fazında gözlenmemesi, bunun yerine hızlı göz hareketleri (Rapid
Eye Movement: REM) uykusunda azalma saptanması anlamlı bir
bulgudur (17). Tek foton emilimi bilgisayarlı tomografi(Single
Photon Emission Computerized Tomography: SPECT) yöntemi ile
gerçekleştirilen görüntüleme çalışmalarındaysa, semptomatik
dönemde talamusta hipoperfüzyon gözlenmiştir. Asemptomatik
dönemde beynin, frontal, occipital loblarını ve bazal gangliyonları
da içeren bölgelerinde hipoperfüzyon gözlenmesine karşın,
talamustaki perfüzyon azlığı yalnızca semptomatik dönemle
sınırlıdır (18,19). Ayrıca, SPECT görüntülemede az perfüze olan
yapıların bir kısmı, amigdalada, temporal lobda ve talamusta
daha önceki çalışmalarda bulunan histolojik lezyonlarla ilişkili
olduğu düşünülmektedir (20).

KLS’de tedavi yaklaşımı, atakları ortadan kaldırma ya da
süresini azaltma, atağın şiddetini azaltma ve atağın yeniden

ortaya çıkma sıklığını azaltma şeklindedir. Denenen birçok
uyarıcı ilaç arasında amantadinden en anlamlı yarar
sağlanmıştır. Modafinil atak süresini anlamlı olarak kısaltmasına
karşın, atak sıklığına bir etkisi olmamıştır (14). Kullanılan
nöroleptikler arasında yalnızca risperidon sanrısal bulguları
kısmen azaltmaktadır. Lityum ve valproatın atakları önlemedeki
etkinlikleri benzer düzeydedir. Kullanılan diğer ilaçlar arasında
karbamazepin, benzodiazepinler ve diğer antiepileptikler
bulunmaktadır (5).

Olgu

On dört yaşında, sekizinci sınıf öğrencisi erkek hasta,
polikliniğimize aşırı uyuklama, halsizlik, bitkinlik yakınmaları
nedeniyle başvurdu. Son 2 yıl içerisinde, benzer bulguların
olduğu yaklaşık 10 gün süren, iki atak daha tarif ediyordu.
Ataklardan önce halsizlik, ateş belirtilerinin olduğu birkaç
günlük dönem tarif ediyordu. Hastaya aynı yıl uygulanan
hidrosel operasyonu dışında tıbbi özgeçmişi ve psikiyatrik
açıdan soy geçmişi özellik arz etmiyordu. Günde 14 saatten fazla
süren uyku halinin yanı sıra, uyumadığı zamanlarda aşırı yemek
yeme, sersemlik, cinsel istek artışı olduğu belirtiliyordu.
Ataklardan sonra hastada tedirginlik halinin oluştuğu
gözlemleniyordu.

Hastanın yapılan fizik ve nörolojik muayenesinde anlamlı bir
bulgu saptanmadı. Hastaya uygulanan laboratuar testlerinden
eritrosit sedimantasyon hızının 120 mm/saat (5-15 mm/saat)
olarak saptanması sonrasında alınan çocuk sağlığı ve
hastalıkları konsültasyonu sonucunda tedavi gerektirir
enfeksiyöz-inflamatuar patoloji düşünülmedi, takip edilmesi
önerildi. Hastanın yapılan elektroensefalogramında,
hemisferlerin ön yarılarında bazen sağ, bazen solda belirgin orta
ve yüksek amplitüdlü izole yavaş dalgalar ve bunlara eklenen
düşük amplitüdlü keskin dalgalar saptandı. Bu bulgular nöroloji
servisince, hemisferlerin ön yarılarında hipersenkroni eğilimi
bulunduğu şeklinde yorumlandı. Herhangi bir tedavi
önerilmeyerek çocuk psikiyatrisi takibinin devamı önerildi.
Hastanın klinik bulgularının Kleine-Levin sendromu ile uyumlu
olduğu düşünülerek karbamazepin 400mg/gün tedavisi başlandı
(21,22). Tedavi ile birlikte hastanın ataklarının sıklığında ve
şiddetinde azalma gözlendi.

Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde yılda 6-8 atak
tanımlayan hasta, izleminin onikinci yılında, yılda 1-2 kez ortaya
çıkan 3-4 gün süren, yalnızca aşırı uyku halinin bulunduğu
ataklar tanımlamaktadır. Yüksek öğrenimini tamamlayan hasta,
ataklarının özellikle ilaç kullanımını aksattığı dönemlerde ortaya
çıktığını, düzenli ilaç kullandığı sürece hastalığın gözlenmediğini
tarif etmektedir.

Tartışma

Aşırı uyku hali, aşırı yemek yeme ve hiperseksüalite gibi
klinik belirteçleri bulunan KLS’nin patofizyolojisi halen tam
olarak aydınlatılamamıştır. Basit motor, serebellar ve sensoryal
işlevler sağlamken, uyku ve daha yüksek beyin işlevlerinin
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etkilendiği gözlenmektedir. Tanımlanan farklı bulgular göz
önünde bulundurulduğunda, KLS’nin talamusta, hipotalamusta
ve frontotemporal alanlarda yaygın olarak bulunan beyin
anomalileri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir(15,18). Bununla
birlikte KLS’nin nedenleri arasında genetik yatkınlığın
bulunduğu ile ilgili güçlü kanıtlar elde edilmektedir. Hastalığın
ortalama süresinin 14 yıl olduğu, erkek cinsiyetin ve
hiperseksüalitenin varlığında bu sürenin 22 yılı aşabildiği
bildirilmektedir(5). Yayımlanan son çalışmalarda, KLS
tedavisinde karşılaşılan güçlüklerin ve bütün hastalarda
kullanılabilecek tek bir ilacın yokluğunun altı çizilmektedir.
KLS’de atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak amacıyla
denenen çok sayıda tedavi yönteminden, antidepresanların,
elektrokonvulzif tedavinin, benzodiazepinlerin, fototerapinin ve
antiviral tedavilerin klinik anlamda yarar sağlamadığı
gözlenmiştir (5). Literatürün gözden geçirilmesi ile birlikte
lityumun, hastaların yaklaşık %41  (29’da 12)’inde remisyon
sağlamasına rağmen, tam remisyonun söz edilebildiği hastalar,
bu 12 hastadan yalnızca 3 tanesidir (3). Lityumun terapötik
indeksinin oldukça dar olduğu ve uzun süreli kullanılması ile
birlikte tiroid disfonksiyonu ve renal toksisite gibi yan etkilerinin
ortaya çıktığı bilinmektedir (23,24). Özellikle ergenlik döneminde
kan titrasyonunun sağlanması daha da zor olmaktadır. Bu
açıdan uygun dozda ve uygun serum düzeyinde karbamazepin
tedavisinin hipersomni ataklarını kontrol altına almada yetersiz
kalması durumunda, tedavide lityum kullanımı düşünülebilir (25).
KLS'nin çeşitli ve ilginç bulgularına karşın, prognozunun
oldukça iyi seyretmesi nedeniyle klinisyenlerin ayırıcı tanıda
KLS'yi düşünmeleri, hastalığın doğru tanısını koymaları
önemlidir (26). Hastalığın ayırıcı tanısının dikkatlice yapılması,
belirtilerin erken dönemde duyarlılıkla taranması, hastalık
tedavisinin erken dönemde düzenlenmesi, hastanın uzun süreli
takibi, yanlış tanılamanın veya geç tanı konulmasının gereksiz
tıbbi müdahalelere neden olabileceğinin göz önünde
bulundurulması önemlidir.

Olgumuzun hastalık başlangıcının ergenlik döneminde
olması bununla birlikte EEG bozukluğu göstermesi ve
karbamazepin tedavisine iyi cevap vermesi literatür ile uyumlu
görünmektedir. Ancak tedavinin ne kadar devam edeceği ve bu
atakların ne zaman sonlanacağına dair net bir süreç
bulunmamaktadır. Bu olgu tedavide karbamazepin kullanımı
etkinliğini göstermesi açısından önemli görünmekte olup
klinisyenlere tedavi açısından yol göstermektedir. Özellikle diğer
tedavi yöntemlerinin yan etkileri göz önüne alındığında
Karbamazepin tedavisi bu olgularda göz önüne alınmalıdır. Uzun
dönemli takip edilmiş olan bu vakanın tedavi etkinliği açısından
literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
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