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ÖZET 
Ailesel idiopatik bazal ganglion kalsifikasyonu (Fahr hastalığı), bazal ganglionlar,
dentat nukleus ve sentrum semiovalede bilateral idiopatik kalsifikasyon  birikimleri
olarak tanımlanmaktadır. Hastalık radyolojik, nörolojik, psikiyatrik ve kognitif
bulgular göstermektedir. Çoğunlukla otozomal dominant geçiş özelliği göstermekle
birilikte otozomal resesif geçiş de gösterebilmektedir. Bazal ganglion kalsifikasyonlu
çoğu olgunun asemptomatik olması, bu bozukluğun orijini ve patolojisi hakkındaki
bilgilerimizi sınırlamaktadır. Bu yazıda beş yıl önce ve ağırlıklı olarak obsesif-
kompulsif belirtiler ile başlayan elli beş yaşındaki bir olgunun ayırıcı tanısı ve
nörogörüntüleme bulguları tartışılmaktadır. Literatürde tek başına şiddetli obsesif-
kompulsif bozukluğun olduğu bir olguya rastlanılmamıştır. Biz bu olgunun ağırlıklı
olarak obsesif-kompulsif belirtiler içermesi nedeniyle literatüre ışık tutacağını
düşünmekteyiz. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 308-310)
Anah tar ke li me ler: Fahr, obsesif-kompulsif belirtiler, bazal ganglion kalsifikasyonu

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması
bildirmemişlerdir.

ABS TRACT
Familial idiopathic basal ganglion calcification (Fahr’s disease) is described as
bilateral idiopathic calcifications in basal ganglions, nucleus dentatus and centrum
semiovale. The disease presents itself with radiologic, neurologic, psychiatric and
cognitive findings. Although generally it is an autosomal dominantly transmitted
disorder, the transmission can also be autosomal recessive.  Our knowledge on the
origin and pathology of this disease is limited due to the fact that most of the basal
ganglion calcification cases are asymptomatic. In this case report, the differential
diagnosis and the neuroimaging findings of a fifty-five-year-old patient, whose
complaints have started five years ago mainly with obsessive-compulsive findings,
are discussed. In the literature there is no case of Fahr’s disease presenting solely
with obsessive compulsive disorder. We think that this case report will cast a new
light to the literature. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 308-310)
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Giriş

Ailesel idiopatik bazal ganglion kalsifikasyonu (Fahr hastalığı)
bazal ganglionlar, dentat nukleus ve sentrum semiovalede bilateral
idiopatik kalsifikasyon birikimleri olarak tanımlanmaktadır (1).
Hastalık radyolojik, nörolojik, psikiyatrik ve kognitif bulgular
göstermektedir (2,3). Çoğunlukla otozomal dominant geçiş özelliği
göstermekle birilikte otozomal resesif geçiş de gösterebilmektedir
(4,5). Hastalık ilk kez 1930 yılında Fahr tarafından “serebral
damarlarda idiopatik kalsifikasyon” olarak rapor edilmiştir (6).
Semptomlar genelde 3. ve 6. dekatlar arasında görülmekle birlikte
nadir de olsa çocukluk çağında da görülebilir (7,8). Bazal ganglion
kalsifikasyonlu çoğu olgunun asemptomatik olması, bu bozukluğun
orijini ve patolojisi hakkındaki bilgilerimizi sınırlamaktadır (9). Bu

yazıda patolojik bazal ganglion kalsifikasyonu olan bir olgunun
literatür eşliğinde psikiyatrik belirtileri değerlendirilmektedir.
Olgunun özellikle geç başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluğun
ayırıcı tanısı açısından literatüre ışık tutacağını düşünmekteyiz. 

Olgu

Elli beş yaşında evli, kadın hastanın ilk yakınmaları 5 yıl önce
yemek yediğinde üzerine yağ ve yemek artıklarının bulaşacağı,
tuvalette kirleneceği düşünceleri ile başlamış. Bu kirlilik
obsesyonlarından dolayı tuvalete daha az gidebilmek için yemek
yemede azalma ile birlikte hastanın ağırlığı son 5 yıl içinde 80 kg’dan
48 kg’a düşmüş. Bununla birlikte ellerini çamaşır suyu ile yıkama ve
evden dışarı çıkmama davranışları gelişmiş. Son 1-2 ay içerisinde



kendisine ve çevresine zarar verici davranışlar, obsesif kompulsif
yakınmalarında artış, genel durum ve beslenmede bozukluk olması
üzerine hasta tanı ve tedavi amaçlı Mart 2010‘da Etlik İhtisas Eğitim
Araştırma Hastanesi psikiyatri kliniğine yatırıldı. Hastanın psikiyatrik
muayenesinde hastalığa yönelik iç görüsünün olmadığı,  temizlikle
ilgili obsesyon ve kompülsiyonlar, ajitasyon ve psikomotor
hareketlerde artış gözlemlendi.  Algı ve dikkat ile ilgili patolojiye
rastlanmadı. Yapılan IQ testi sonucunda hafif derecede mental
retardasyon tespit edildi. Hastanın nörolojik ve sistemik muayenesi
normaldi. Özgeçmişinde ilkokulu başarısızlık nedeniyle iki kez
okuduğu, sonrasında eğitimini yarım bıraktığı öğrenildi. Hastanın
soygeçmişinde erkek kardeşinin 4 sene önce bayılmalarının olduğu,
bu yakınmalarla gittiği Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji
kliniğinde Fahr Hastalığı tanısı aldığı belirlendi. Bunun dışında ailede
nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlık bulunmamaktadır. 

Fahr hastalığının ailesel geçiş özelliği düşünülerek hastadan
kranial bilgisayarlı tomografi (BT) istenmiştir. Kranial BT’de her iki
globus pallidus, putamen ve kaudat nukleus başı lokalizasyonunda
yoğun kalsifikasyonlar izlenmiştir. 

Yine Fahr hastalığının ayırıcı tanısına yönelik yapılan
laboratuvar incelemelerinde parathormon 65 pg/ml, Alkalen
fosfataz (ALP) 284 U/l., total kalsiyum (Ca) 9,10 mg/dl, iyonize Ca
4.87 mg/dl, fosfor 2,9 mg/dl, total eritrosit sayısı (RBC):3,77 M/uL,
Hemoglobin (Hgb): 11.6, Hematokrit (HCT): 32,9 %, Transferrin 185
mg/dl, VDRL testi negatif, TORCH grubu Ig M negatif, Ig G pozitif
olarak saptandı.Paratiroid glandın ultrasonografi (USG)
incelemesinde patolojiye rastlanmadı. Parathormon değeri üst
sınırda olması nedeniyle değerlendirildi ve ek bir tedavi
uygulanmaksızın takibi önerildi. Hastaya aile öyküsü, klinik
belirtileri, radyolojik görünümü ve laboratuar değerleri göz önüne
alınarak Fahr hastalığı tanısı konulmuştur. 

Hasta, yatışı esnasında uygulanan Yale-brown ölçeğinden 30
puan almıştır. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) tanısı alan hastaya
sertralin 75 mg/gün ve maruz kalma ve tepkiyi önleme ağırlıklı bilişsel
davranışcı tedavi uygulanmıştır. Terapi sürecinde öncelikle OKB,
özellikleri, nedenleri, sürdürücü faktörler, tedavi, seyir ve prognoza
ilişkin psikoeğitim verilmiştir. Gerek psikoeğitim gerekse terapi
sürecinde hafif düzeydeki mental retardasyonu göz önüne alınarak
anlayabileceği düzeyde kirlilik ve bulaşa yönelik 12 terapi seansında
ağırlıklı olarak maruz bırakma ve tepki önleme alıştırmaları
uygulanmıştır. Bu uygulamalarda terapi seanslarına kızı da katılarak
ev ödevleri ve alıştırmalarda hastaya yardımcı olmuştur. Yatarken
son iki hafta sonu hasta evine gönderilerek evde de maruz kalma ve
tepkiyi önleme uygulamaları yapmıştır. Hastanın klinik durumu uygun
hale geldiğinde evdeki tedavi süreci planlanarak taburcu edilmiştir.
Taburcu olmadan önce uygulanan Yale-brown ölçeğinden 23 puan
almıştır. Ayaktan takiplerinde taburculuktan iki ay sonra Yale-Brown
ölçeğinin 13 puana kadar indiği tespit edilmiştir.  

Tartışma

Manyam, bilateral idiopatik bazal ganglion kalsifikasyonunun
tanısında hastanın  BT/MR’ında kalsifikasyonların gösterilmesi ve
kalsiyum metabolizması ile ilgili diğer anormalliklerin dışlanması
olmak üzere iki ana kriter belirtmiştir (10). Ailesel idiopatik bazal
ganglion kalsifikasyonu tanısı aşağıdaki belli kriterlerle
desteklenmektedir; nörogörüntülemede bazal ganglionlarda
bilateral kalsifikasyonun gösterilmesi, progresif nörolojik
disfonksiyonun (hareket bozuklukları ve nöropsikiyatrik belirtiler)
bulunması, hastalığın tipik olarak 4-5. dekatlarda başlaması

(nadiren çocukluk döneminde de başlayabilir), biyokimyasal
anormalliklerin (mitokondrial, metabolik ve diğer sistemik)
bulunmaması, enfeksiyon, toksik ve travmatik durumların
bulunmaması, otozomal dominant kalıtımı içeren aile hikayesinin
bulunması. Otozomal dominant kalıtım dominant allele bağlı olarak
ortaya çıkar. Dominant allelin anne ya da babanın birinden
kalıtılması hastalığın kendisini fenotipte ifade etmesi için yeterlidir.
Nadiren, ailelerdeki semptomatik bireylerde kalsifikasyon
görülmeyebilir. Bunun yanı sıra bazı olgularda diğer tanı
kriterlerinin karşılanması durumunda ilk iki kriterden birinin
olmaması halinde de tanı konabilir (10,11,12).

Fahr hastalığının ayırıcı tanısında, bazal ganglionlarda
kalsifikasyon birikimine yol açan bazı hastalıklar da düşünülmelidir.
Bunlar arasında en sık olarak hipoparatiroidizm ve yaşlılığa bağlı
fizyolojik kalsifikasyonlar bulunmaktadır (13). Diğerleri ise
enfeksiyon hastalıkları (toksoplazma, sitomegalovirüs, herpes
simplex, abse oluşumu, tüberküloz gibi), vasküler (arterioskleroz,
Sturge-Weber hastalığı gibi), endokrin (hiperparatiroidizm,
psödohipoparatiroidizm, idiopatik bazal ganglion kalsifikasyonu,
gibi), D hipervitaminozu, subdural hematomdur (14).

Hastalık genellikle asemptomatik seyretmekle beraber
nörolojik, psikiyatrik ve kognitif bozukluk eşzamanlı görülebilir.
Hastalığın nörolojik belirtileri arasında başağrısı, baş dönmesi,
epilepsi, senkop veya inme benzeri durumlar yaygın olmakla
birlikte, demans, parkinsonizm, kore, tremor, distoni, dizartri, parazi,
yürüme ve konuşma bozuklukları da  görülebilmektedir (15).

Kognitif bozulmalar; verbal ve görsel uzaysal bellek, planlama,
dikkat ve konsantrasyon kapasitesinde ve görsel yapılandırma
becerisinde bozulmalardır (1). 

Psikiyatrik belirtilerin yaygınlığına bakıldığında en sık olarak
duygudurum bozuklukları görülmektedir. Bunlar sırasıyla depresif
bozukluk, bipolar bozukluk ve manidir. Konig, hastalığın
başlangıcında genellikle psikiyatrik belirtilerin olduğunu
vurgulamıştır (15). Diğer psikiyatrik belirtilerin ise; paranoya,
şizofreniform bozukluk, şizofreni benzeri bozukluk, obsesif-
kompulsif bozukluk, kişilik değişiklikleri ve madde kötüye
kullanımını olduğunu belirtmiştir (15,16,17). 

Olgumuzda, klinik olarak iç görüsü olmayan obsesif kompulsif
bozukluk, ajitasyon nöbetleri ve hafif derecede mental retardasyon
haricinde psikiyatrik ve nörolojik anormallik saptanmamıştır.
İdiopatik bilateral bazal ganglion kalsifikasyonu olan ve ağırlıklı
olarak psikiyatrik belirtilerle giden olgulara bakıldığında; bir olguda
eyleme dökme atakları, konsantrasyonda güçlük ve hafif
provokasyonla şiddete eğilim epizodları gösterilmiştir (18). 40
yaşında erkek olguda ise motor ve fonik tikler, patolojik biriktirme
gibi sterotipik davranışlar ve kişilik değişiklikleri gözlemlenmiştir
(19).  Bir çalışmada 6 kardeş ve annenin değerlendirilmesi
sonrasında üçünün şizofreni tanısı aldığı ve kranial tutulumun
şiddeti ile şizofreni tanısı arasında ilişki olduğu gösterilmiştir (20). 

Obsesif kompulsif bozukluğun nöroanatomisi ve fonksiyonel
görüntülemelerinde prefrontal kortex-bazal ganglion-talamus
arasındaki disfonksiyon gösterilmiştir (21). Diğer yandan frontal-
striatal hipotez, obsesif kompulsif bozukluk ve bazal ganglion
hastalıkları arasında komorbiditeyi güçlü bulgularla
desteklemektedir (22). Olgumuzda bazal gangliyon tutulumu kranial
BT ile gösterilmiştir (Şekil 1). Hastanın soyağacı değerlendirildiğinde
ailede obsesif kompulsif bozukluk bulunan başka bir bireye
rastlanmamıştır. Yine soyağacı değerlendirmesinde Fahr hastalığı
klinik belirtilerine anne, baba ve on iki kardeş arasında sadece
hastamız ve kardeşinde rastlanmıştır (Şekil 2).  
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Olgumuzun etyolojisinde kalsiyum metabolizması ile ilgili
hastalıklar (hipoparatiroidizm), enfeksiyöz nedenler
(Toksoplazma, Herpes, Sitomegalovirüs gibi), subdural hematom
ve beyin içinde kitle etkisi yapabilecek neoplaziler sayılabilir.
Ancak çekilen MR’da subdural hematom ya da kitle
saptanmaması, kalsiyum ve parathormon değerlerinin normal
sınırlar içerisinde yer alması ve fizik muayenede ya da serolojik
incelemelerde TORCH grubu enfeksiyonları ile ilgili patoloji
saptanmaması bizi bu tanılardan uzaklaştırmaktadır. Yine birçok
şizofreni olgusunun obsesif kompulsif belirtilerle başladığı göz

önüne alınırsa şizofreni de ayırıcı tanıda düşünülebilir. Ancak
şizofreninin diğer belirtileri olan sanrı, varsanı disorganize
davranış ve konuşmanın bizim olgumuzda bulunmamaktadır.
Literatürde Fahr hastalığı olgularının nöropsikiyatrik belirtiler
gösterdiği bildirilmektedir. Özellikle obsesif kompulsif belirtiler
diğer psikiyatrik ve nörolojik belirtilerle birliktelik göstermektedir.
Tek başına şiddetli obsesif kompulsif bozukluğun olduğu bir
olguya rastlanılmamıştır. Biz bu olgunun ağırlıklı olarak obsesif
kompulsif belirtiler içermesi açısından literatüre ışık tutacağını
düşünmekteyiz. 
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Şekil 1 . Olgunun kranial BT görüntüsü

Şekil 2 . Olgunun kardeşine ait kranial BT görüntüsü
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