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ÖZET 
Konuşmanın kesilmesi, hipotoni, ataksi ve duygulanımda değişimlerle kendini
gösteren serebellar mutizm, arka çukur tümörlerin cerrahi girişiminden sonra
ortaya çıkmaktadır. Mutizm geçici olmasına rağmen konuşma nadiren normale
döner ve bu durum, nörolojik, bilişsel ve psikiyatrik bulgular ile birliktelik gösterir.
Etyolojideki olası düzenekler, cerrahi travma ile oluşturulan direkt hasarın,
vasospazmın, ödemin ya da hidrosefalinin, serebellar vermisde, beyin sapında,
dentat çekirdeklerde gecikmiş hasar oluşturmasıdır. Bu çalışmada, astrositomu
olan ve arka çukur cerrahi girişiminden sonra serebellar mutizm, hipotoni, ataksi,
hemiparezi ve görsel bozukluk semptomları gösteren bir ergen olgu
sunulmaktadır. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 320-322)
Anah tar ke li me ler: Mutizm, serebellum, çocuk, ergen

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

ABS TRACT
Cerebellar mutism consisting of disruption speech output, hypotonia, ataxia, and
emotional lability occurs after surgery for posterior fossa tumors. Although the
mutism is transient, speech rarely normalizes and this condition is associated
with adverse neurological, cognitive and psychiatric abnormalities. Possible
mechanisms for its etiology include direct injury from surgical trauma,
vasospasm, edema and hydrocephalus causing delayed injury to the cerebellar
vermis, brainstem and dentate nuclei. In this study, the case of an adolescent
patient, who had an astrocytoma and showed symptoms of cerebellar mutism,
apathy, ataxi, hemiparesis and visual impairment after posterior fossa surgery, is
presented. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 320-322)
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Giriş

Serebellar mutizm ilk olarak 1985 yılında tanımlanmış olup,
beyinde özellikle arka çukur cerrahi girişimi sonrasında hastanın
konuşma yetisinin geçici olarak azalması ya da tamamen ortadan
kalkması anlamına gelmektedir (1). Serebellar mutizme sıklıkla yaygın
serebellar işlev bozukluğu (ataksi ve aksiyal hipotoni), irritabilite,
inhibisyonda azalma, dikkat sorunu, duygulanım değişimleri, bilişsel
zayıflama ve davranış değişiklikleri eşlik etmektedir (2). Karakteristik
özellikleri; serebellar kitle rezeksiyonu sonrasında mutizmin gelişmesi,
cerrahi işlem sonrasında mutizmin gelişmesine kadar geçen süre
içinde normal konuşma döneminin olması, mutizm tablosunun cerrahi
girişimden ortalama 1-6 ay sonra düzelmesi, düzelme devresinde
dizartrinin ortaya çıkması ve mutizm tablosuna nörolojik ve
nörodavranışsal anormalliklerin eşlik etmesi olarak sıralanmaktadır
(3). Yapılan çalışmalarda arka çukur cerrahisinden sonra çocuklarda
görülme insidensinin %11-29 olduğu bildirilmektedir (4).

Bu olgu sunumunda serebellar tümör nedeni ile cerrahi girişim
yapılan ve sonrasında mutizm tablosu geliştiren bir ergen olgunun
seyri ve uygulanan tedavi yaklaşımı sunulmakta, bu olgu aracılığı ile
bu konu ile ilgili kaynaklar gözden geçirilmektedir.

Olgu 

Bir yıldır devam eden baş ağrısı ve 1 aydır olan baş dönmesi ve
dengesizlik yakınması ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’na
başvuran 15 yaşındaki kız hastanın yapılan klinik muayenesinde
bilinci açık ve koopere olduğu, sağ elini kullandığı tesbit edilmiş,
nörolojik muayenesi normal olarak bulunmuştur. Kranyal MRI
tetkikinde 4. Ventrikül içinde 4 x 2,5 x 2,5 cm boyutlarında heterojen
kontrast madde tutan bir kitle ve ventriküllerde genişleme
saptanmıştır. Bunun üzerine cerrahi tedavisi planlanan hastaya
yapılan suboksipital-median ve infra-vermian cerrahi yaklaşımla 4.
Ventrikül tabanındaki tümoral kitle mikroskopik subtotal eksize



edilmiştir. Patoloji raporu fibriler astrositom olarak değerlendirilen
olguda cerrahi girişimden iki gün sonra mutizm tablosu gelişmiştir.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın
konsültasyonu ile değerlendirilen olguda apatik görünüm,
konuşamama, konuşulanı anlayıp anlayamadığını ifade edememe,
ağrılı uyaranlara sesler çıkararak yanıt verme şeklinde bir tablo
geliştiği gözlenmiştir. Aileden alınan öyküsünde daha önce bilişsel-
davranışsal-duygulanım yönünden herhangi bir psikiyatrik
sorununun olmadığı, okul başarısı çok iyi olan, akranları ile
ilişkilerinde bir sorun yaşamayan biri olduğu öğrenilmiştir.
Serebellar mutizm ve duygu durum muayenesinde apati saptanan
hastaya fluoxetin 20 mg tedavisi başlanmıştır. Tedavi sonrası
yapılan muayenesinde 1 hafta içinde apatik görünümü ortadan
kalkmış, söylenenleri anladığını gözünü açıp kapayarak ifade
edebilmeye başlamış, konuşamasa da gözü ve beden dili ile
kooperasyon kurabilmeye başlamıştır. Hasta taburcu edilirken
fluoxetin tedavisine devamı ve konuşma terapisi önerilmiştir.
Cerrahi girişimden 1,5 ay sonra yapılan muayenesinde, konuşma
tedavisine başlamamasına rağmen, mutizm tablosunun ortadan
kalktığı, ancak dizartrik bir konuşma geliştirdiği, sağ
ekstremitelerinde kuvvet kaybının geliştiği, hipotoni ve ataksinin
devam ettiği, sinirlilik, dürtü kontrol sorunlarının olduğu belirlenen
olgunun fluoxetin 20 mg ve levetirasetam 1000 mg ile tedavisine
devam edilmesi planlanmış, kuvvet kaybı nedeni ile fizik-tedavi
kliniğine yönlendirilmiştir. 6. ayda dizartrik konuşma devam etse de
konuşmanın tama yakın bir düzelme gösterdiği, karşılıklı
konuşmada rahat kooperasyon kurduğu, sağ kol ve sağ bacakta
kuvvet azlığı, ataksi bulgularının devam ettiği, buna uzağı görmede
zorlanma, küçük yazıları görmede zorlanma yakınmasının da
eklendiği öğrenilmiştir. Yapılan göz muayenesinde nistagmus, sağ
gözde ezotropya ve sağda vertikal dissosiye deviasyon saptanan
hasta, göz hastalıkları kliniğinde izlemeye alınmıştır. Olgumuzun
sinirlilik ve dürtü kontrol sorunlarının ortadan kalktığı, ancak
hastalık öncesi durumuna dönemediği için sıkıntı duyduğu, gününü
bilgisayar ile ilgilenme, televizyon seyretme ve boyama kitapları ile
geçirdiği öğrenilmiştir. Yapılan Stanford-Binet Zeka Testinde zeka
işlevi normal sınırlarda saptanmıştır. Olgunun, beyin ve sinir
cerrahisi ile işbirliği kurularak kliniğimizde belirli aralıklarla
izlenmesi ve tedavisinin sürdürülmesi uygun görülmüştür. 

Tartışma

Serebellar mutizmi oluşturan fizyopatolojik düzenekler halen
belirsizliğini korusa da, kaynaklarda dentat nukleus ve orta hat
yapılarının tümöral tutulumunun, vermis hasarının, postoperatif
dönemde serebellar arterlerde gelişen spazm ve iskeminin, ve
tümöral kitlenin beyin sapına uzanımının olmasının etyolojiden
sorumlu olduğuna ilişkin bildiriler bulunmaktadır. Bulguların vermis,
IV.ventrikül ya da her ikisinin hasarı sonucu çıktığı düşünülmektedir
(5). Araştırmacıların çoğu, oluşumundaki temel nedenin, dentato-
talamo-kortikal yolun bilateral kesintiye uğraması olduğu şeklinde
görüş birliğine varmaktadırlar. Serebellumun paravermal
bölgelerinde yerleşmiş olan dentat nukleuslar, serebello-serebral
bağlantı yolu ile motor korteks, beyin sapı, talamus ve prefrontal
korteks ile ilişki kurarlar. Paravermal bölgeler aynı zamanda

orofasiyal kasların koordinasyonunu sağladığı için, bu yollarda
oluşan hasarın, hastanın koordinasyonunda bozulma yaratarak
serebellar mutizmin oluşmasına neden olabileceği ileri
sürülmektedir (6). Serebellar lobüllerin her iki tarafında bulunan
dentat nukleuslardan soldaki yürütücü işlevlerden, sağdaki ise dil
bölgelerinden sorumludur. Konuşma alanından sorumlu sağ
serebellar hemisferde vermisin insizyonu geçici serebellar mutizme,
sağ hemisferin kısmi eksizyonu dil bozukluğunun gelişmesine neden
olabilmektedir. Bu da mutizmi ve sonrasında gelişen dizartriyi
açıklayabilmektedir (4,7,8). Olgumuzda mutizm tablosu, cerrahi
girişimden 1,5 gün sonra gelişmiştir. Olgumuzdakine benzer şekilde
154 olguda mutizmin başlama zamanı cerrahi girişimden 0-11 gün
(ort. 1,5±1,7 gün) olarak bildirilmiş, bu tablonun 1,5 ay sürdüğü ve
sonrasında dizartrik konuşma geliştiği belirtilmiştir. 149 olguda
mutizmin yarım gün ile 2,5 yıl arasında devam ettiği, 165 olguda,
mutizm ortadan kalktıktan sonra dizartrik konuşmanın geliştiği, 2
olguda da mutizmin ortadan kalkması sonrası herhangi bir konuşma
bozukluğunun gelişmediği ifade edilmiştir (3). Tümör tipi ve
boyutunun da serebellar mutizmin gelişimi üzerinde etkileri olduğu
ifade edilmektedir. Çocuklarda özellikle medullablastom
insidensinin, astrositom ve epandimomadan 2-3 kat daha fazla
olduğu bildirilmektedir. Geniş kapsamlı yapılan çalışmalarda,
çocuklarda medullablastom ile oluşan serebellar mutizm
insidensinin yaklaşık %25 olduğu, eğer tümör beyin sapına
uzandıysa bu insidensin %44’e çıktığı vurgulanmaktadır (9,10).
Postoperatif serebellar mutizm sendromu olarak da adlandırılan
serebellar mutizm, konuşma bozukluğunun yanında diğer nörolojik,
bilişsel ve davranış bozuklukları da içine alan bir sendrom olarak
tanımlanmaktadır. Hem vermis hem serebellumun yürütücü işlevler,
dil ve görsel-uzamsal işlevlerden sorumlu olması ve bu işlevlerde
bozuklukların ortaya çıkması, bu hastaları, serebellar-bilişsel-
duygulanım bozukluğu adı altında değerlendirmeyi getirmiştir
Hemiparezi bazı olgularda görülmekte, ataksi, hipotoni, ve
duygulanımda dalgalanmalar sık olmaktadır. Olgumuzda devam
eden bulgulardan ataksinin, tüm hastalarda görüldüğü ve kalıcı
olmaya eğilimli olduğu vurgulanmaktadır (11,10,12,13). Bazı
olgularda, görsel yollarda işlevsel bozukluklar, iskemi, hidrosefaliye
bağlı optik sinir hasarı gibi nedenlerle, cerrahi girişim sonrasında
olgumuzda olduğu gibi görsel işlev bozukluklarının ortaya çıktığı
bildirilmiştir (14). Yapılan çalışmalarda, çocuklarda postoperatif
dönemde, zeka ve motor işlevlerinde zayıflama, dikkat sorunu gibi
yürütücü işlev bozukluklarının yanı sıra, sözel ve görsel hafıza
kayıpları, emosyonel apati, irritabilite, davranış bozukluklarının
görüldüğü bildirilmektedir (2,15,16,17,18). Tümör tipi ve bulgular
arasında herhangi bir belirleyici bulgu belirtilmese de, Ronning ve
arkadaşlarının postoperatif-radyo-kemoterapi uygulanan 23 olguda
yaptıkları nörobilişsel değerlendirmelerinde, medullablastom tümör
tipi saptanan çocukların zeka işlevlerinin, motor işlevlerinin, dikkat
sorunlarının, sözel ve görsel hafızalarının, astrositom tümör tipi
grubundan daha zayıf olduğu bulunmuştur (19). Olgumuzdaki apatik
görünüm ve mutizm bulguları nedeni ile serotonin geri alım
inhibitörü olan fluoxetin tedavisine başlanmış ve apatik görünüm ile
kooperasyon kuramama yakınmaları 1 hafta içinde kaybolarak
düzelme göstermiştir. 1,5 ay sonra yapılan görüşmede konuşmanın
dizartrik olarak devam etmesi kaynaklarda belirtilenlerle uygunluk
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göstermektedir. Olgunun 6 ay sonraki değerlendirilmesinde, duygu
durumu ötimik bulunmuş, dürtü kontrol sorununun kaybolduğu
görülmüş ve depresif bir bulgu saptanmamıştır. Ancak ataksi, sağ
elinde kuvvetsizlik ve özellikle yakını görmede kısıtlılık, yapmak
istediği günlük aktivitelerini sınırlamakta ve zaman zaman anksiyete
bulgularının oluşmasına neden olmaktadır. Çocuklarda serebellar
mutizmin tedavisine yönelik yapılan araştırmalarda, bilişsel ve
davranışsal sorunlar için kullanılan ilaçlar, metilfenidat,
atomoksetin, kolinerjik ajanlar (donezepil), dopaminerjik ajanlar
(amantadine), antidepresanlar (serotonin geri alım inhibitörleri) ve
antiepileptikler (valproik asit, karbamazepin) olarak belirtilmektedir
(20). Olgumuzun kooperasyonunun iyi olması, ataksi, sol elinde
kuvvetsizlik ve özellikle yakını görmedeki kısıtlılığa rağmen çeşitli
uğraşılarla kendini motive etmesi, yaşam kalitesini yükseltme
uğraşıları olarak yorumlanmıştır. Yapılan psikometrik
değerlendirmesinde normal sınırlarda bir zeka düzeyi
belirlenmesine karşılık, yapılan cerrahi girişimden önce çocuk ve
ergen ruh sağlığı ve hastalıkları tarafından görülmediği için,
kendisine uygulanan cerrahi girişim öncesinde ve sonrasında,
olgunun bilişsel durum ve duygu durum muayenesinde karşılaştırma
yapılamamış ve dolayısıyla bu yetilerinde var olabilecek değişimler
değerlendirilememiştir. Olgunun tedavisine, konuşma terapisi,
gerektiğinde destekleyici terapi ve farmakolojik tedavi uygulayarak
devam edilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi planlanmıştır.
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