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ÖZET 
Serebellar mutizm sendromu posterior fossa cerrahisi sonrası azalmış konuşma, 
hipotoni, ataksi ve duygusal kararsızlık ile kendini gösteren bir sendromdur. İlk 
kez 1985 yılında ayrı  makalelerde Rekate ile arkadaşları ve  Yonemasu tarafından 
rapor edilmişlerdir. Anlamanın korunmuş olmasının, uzun trakt bulgularının ve alt 
kranyal sinir tutulumunun  bu sendromda görülmediğinin iyi bilinmesine rağmen, 
serebellar mutizmin patofizyolojisi henüz ayrıntılı olarak açığa çıkarılamamıştır. 
Sıklıkla medulloblastomalı ve beyin sapı tutulumu olan hastalarda görülmektedir. 
Posterior fossa cerrahisi uyguladığımız iki olgumuzda serebellar mutizm sendromu 
gelişmiştir. Kabul edilen risk faktörlerinin dışında, histopatolojik inceleme sonucunun 
pilositik astrositoma gelmesi nedeniyle sıra dışı olarak kabul ettiğimiz bu iki olguyu 
sunmaktayız. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50: 368-371)
Anah tar ke li me ler: Serebellar mutizm, pilositik astrositoma, posterior fossa cerrahisi

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

ABS TRACT
Cerebellar mutism is a type of syndrome including decreased speech, hypotonia, 
ataxia and emotional instability which occurs after posterior fossa surgery. It has 
been first reported by Rekate et al. and Yonemasu in 1985. It is well known that long 
tract signs and lower cranial nerve involvement are not seen with this syndrome and 
understanding is preserved. However, the pathophysiology of cerebellar mutism has 
not been well clarified yet. It is mainly seen in patients with medulloblastoma and 
brainstem involvement. In this report, we present two extraordinary cases of cerebellar 
mutism after posterior fossa surgery. They were considered extraordinary because 
their hystopathological analysis results yielded  pilocytic astrocytoma which is out of 
the predefined risk factors.   (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 368-371) 
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Giriş

Serebellar mutizm sendromu posterior fossa tümörlerinin geniş 
çıkarımından sonra az görülen iyi tanımlanmış bir sendromdur (1). 
Konuşmanın azalması veya kaybı, hipotoni, ataksi ve duygusal 
kararsızlıkla karakterizedir (2,3).

Posterior fossa cerrahisi sonrası ilk kez 1985  yılında 
ayrı makalelerde Rekate ile ark. ve Yonemasu tarafından rapor 
edilmişlerdir (1,4,5). Günümüze kadar 200’ün üzerinde serebellar 
mutizm sendromu olgusu bildirilmiştir. İnsidansı %11-29 kadardır 
(6). Sıklıkla medulloblastomalı ve beyin sapı tutulumu olan 
hastalarda görülmektedir (6,7,8,9,10,11,12). Gudrunardottir’in literatür 

incelemesine göre medulloblastomalı çocuklarda serebellar mutizm 
insidansı iyi dökümante edilmiş olmasına rağmen astrositoma ve 
ependimoma alanındaki kesin bulgular yetersizdir (6). Makalemizde 
biri ergen erkek, diğeri genç erişkin kadın olmak üzere pilositik 
astrositoma tanısı almış ve posterior fossa cerrahisi sonrası serebellar 
mutizm gelişmiş iki olguyu sunmaktayız.

Olgular

Olgu 1
On dört yaşında sağ elini kullanan erkek hasta kliniğimize başağrısı, 

konuşma bozukluğu, bulantı kusma ve denge bozukluğu yakınmalarıyla 
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başvurdu. Nörolojik muayenesinde ataksik yürüyüş, dismetri ve 
disdiyadokokinezi saptandı. Manyetik rezonans incelemesinde 4. 
ventrikülün posteriorunda vermian yerleşimli yaklaşık 3x4x4 cm 
boyutlarında, kistik komponenti de olan kitle görüldü. Ayrıca 
hidrosefali de mevcuttu (Resim 1). Hasta oturur pozisyonda ameliyata 
alındı. Ameliyat mikroskopu ile vermian insizyonla tümör totale 
yakın olarak çıkartıldı (Resim 2). Patolojik tanı pilositik astrositoma 
olarak geldi. Ameliyat sonrası hastada konuşmada azalma görüldü. 
Ancak anlaması korunmuştu. Hasta hidrosefali nedeniyle eksternal 
ventriküler drenaja alındı. Ameliyat sonrası üçüncü gün hasta afazikti. 
Hareketleri belirgin olarak yavaşlamıştı. İkinci ayın sonunda hasta 
yavaş yavaş konuşmaya başladı. Ancak dizartri ve konuşmada 
yavaşlık devam etti. Ameliyat sonrası üçüncü yılında  konuşmada  
dizartri dışında problemleri ortadan kalkmış durumdaydı. Halen hasta 
eğitimini gecikmeye rağmen sürdürmektedir.

Olgu 2
20 yaşında kadın hasta kliniğimize duruş bozukluğu, sersemlik 

hissi, bulantı, kusma, başağrısı yakınmaları ile başvurdu. Nörolojik 
muayenesinde bilateral nistagmusu vardı. Ayakta duruş dengesi 
bozuktu. Solda dismetrisi vardı. Kranyal manyetik rezonans 
incelemesinde serebellar yerleşimli 4. ventrikülün posterolateralinde 
heterojen kontrast tutan tümör saptandı (Resim 3). Hasta oturur 
pozisyonda ameliyat masasına alındı. Suboksipital kranyektomi ile 
tümör totale  yakın olarak çıkartıldı (Resim 4). Ameliyat sonrasında 
hastanın anlama, konuşma ve hareketleri olağan olarak değerlendirildi. 
Dördüncü gün hastanın konuşması aşamalı olarak azaldı ve kesildi. 
Bu süreç içerisinde hareketlerde belirgin yavaşlama gözlemlendi. 
Üç ay sonra konuşma aşamalı olarak başladı. Konuşma dizartrikti. 
Ameliyattan üç yıl sonra konuşma büyük ölçüde düzelmiş olmasına 
rağmen dizartrik özeliğini koruyordu. Ayrıca hareketlerdeki yavaşlık 
ve yazma güçlüğü azalmakla birlikte devam ediyordu.

Tartışma 

Klinik Bulgular ve İnsidans
Serebellar  mutizm  sendromunda  anlamanın korunmuş olduğu, 

uzun trakt bulgularının alt kranyal sinir tutulumunun gözükmediği 
iyi bilinmektedir (7). Mutizmin cerrahi sonrası gecikmiş başlangıcı, 
çözülüşü ve diğer nörolojik bulgularla bağlantısı da karakteristiktir ve 
iyi tanımlanmıştır. 

Serebellar  mutizm alt  kranyal sinirlerin ya da serebrumun değil, 
serebellumun lezyonlarından kaynaklanan bir mutizm durumunun 
ifadesidir. Temel özellikleri cerrahi girişim sonrası geç başlangıç 
(1-6 gün), 1 gün ile 4 ay arası hastalık süresi ve iyileşme sonrası 
konuşmanın dizartrik niteliğidir (13). Ortalama başlangıç zamanı 1,7 
gün ve süresi 7-8 haftadır (9,14). İyileşme spontan, bazı durumlarda 
hızlı ve tamdır. Fakat  uzun dönemde hastaların çoğunda ataksik 
dizartri, konuşma akışkanlığında bozulma ve yavaşlamış konuşma 
gibi dil ve konuşma fonksiyon bozuklukları kalır (7,9,10,13,15,16,17,18).

Mutizmde serebellar lezyonun anatomik yerleşimi ve oluşum 
teorileri henüz tartışmalı durumunu korumaktadır. Serebellar 
mutizmin oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülen iki temel kuram 
ortaya atılmaktadır. Birinci teori serebellar mutizmin psikolojik arka 

Resim 1. Olgu1 a) Ameliyat öncesi kontrastlı kranyal manyetik rezonans 
görüntüleme, T1 sekans, aksiyal kesit b) Ameliyat öncesi kontrastlı kranyal 
manyetik rezonans görüntüleme. T1 sekans, koronal kesit

A B

Resim 3. Olgu 2 a) Ameliyat öncesi  kranyal manyetik rezonans görüntüleme, 
T1 sekans, sagittal kesit b) Ameliyat öncesi kontrastlı kranyal manyetik rezo-
nans görüntüleme, T1 sekans, koronal kesit

A B

Resim 4. Olgu 2 a) Ameliyat sonrası kranyal manyetik rezonans görüntüleme, 
T1 sekans, sagittal kesit b) Ameliyat sonrası kontrastlı kranyal manyetik rezo-
nans görüntüleme, T1 sekans, aksiyal kesit

A B

Resim 2. Olgu 1 a) Ameliyat sonrası  kranyal manyetik rezonans görüntüleme, 
T1 sekans, sagittal kesit b) Ameliyat sonrası  kontrastlı kranyal manyetik 
rezonans görüntüleme, T1 sekans, aksiyal kesit

A B
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planıyla bağlantılıdır. Çocukta konuşmanın kaybı cerrahi girişimin 
stresine karşı psikolojik bir reaksiyon olabilir. Çocukluk çağının stres 
reaksiyonu olarak “geçici mutizm” davranış değişiklikleri, yemek 
reddinin mutizme eklendiği iyi bilinen psikojenik bir durumdur. 

İkinci temel kuram serebellar mutizmin organik arka planı ile 
bağlantılıdır. Bununla birlikte serebellar mutizmin anatomik temeli 
varsayımlara dayalı kalmaktadır (1).

Anatomi:
Araştırmacıların çoğu serebellar mutizmin temel nedeninin 

dentato-talamo-kortikal yollardaki iki taraflı kesinti olduğu konusunda 
hemfikirdir (12,14,19,20,21,22,23,24,25). Serebellar mutizmin en 
yaygın açıklaması dentat nukleusların iki yanlı hasarına vurgu 
yapmaktadır (7,15,24,26). Fakat mutizm söz konusu yolun herhangi 
bir yerindeki hasarla da gerçekleşebilir. Bu tablo Parkinson hastalığı 
için uygulanmış iki taraflı talamotomi, suplamenter motor alandaki 
lezyonlar, brakium pontis/konjunktivum ya da superior serebellar 
pedinküllerdeki iki taraflı ödem durumlarında da bildirilmiştir (8,24,25). 

Başka çalışmalar ayrıca beyin sapı tutulumunun önemini 
de doğrulamıştır (16,17,27). Bu tutulum mezensefalonda merkezi 
olarak yerleşmiş monoaminerjik bölgeleri ve substansiya nigrayı 
kapsamaktadır (6,11,28). Ayrıca preoperatif beyin sapı basısı da 
postoperatif mutizmin habercisi olarak tanımlanmıştır (29). 

Patofizyoloji
Serebellar mutizmin patofizyolojik mekanizması halen yeterince 

açıklanamamıştır. Olayın temeli cerrahi girişim olmasına rağmen 
bulgular hemen görülmez ve en azından kısmi düzelme kuraldır. 
Eğer mutizm cerrahi girişim sonrası hemen başlarsa, beyin 
sapındaki kranyal sinir nükleuslarının hasarıyla gerçekleşen bulbar 
disfonksiyondan şüphelenilmelidir (12). Serebellar mutizmde ise tümör 
rezeksiyonu ile başlatılan ikincil süreçler göz önüne alınmalıdır (19). Bu 
ikincil süreçlerin de perfüzyonal bozukluklar, ödem, nörotransmitter 
salınımında aksaklıklar ve aksonal yaralanma ile yakından bağlantılı 
olduğu düşünülmektedir (6).

Serebellar perfüzyonal bozukluklar: Serebelluma cerrahi yaklaşım 
sırasında, perforan damarların intraoperatif koagulasyonu ve arteryal 
embolik tıkanma serebellar hipoperfüzyonun,  geçici iskeminin, sonuç 
olarak da serebellar mutizmin nedeni olabilir.

Ödem: Serebellar mutizmin gecikmiş başlangıcı, ameliyat sonrası 
şişme ve ödemle ilişkilendirilebilir.

Nörotransmitter salınımında geçici bozulma: Siffert ve 
arkadaşlarına göre nörotransmitter düzeylerindeki değişiklikler ve 
bağlantı  yapılarındaki sinaptik ya da transsinaptik düzeylerdeki 
bozulma ameliyat ile mutizmin başlaması arasındaki gecikmeyi 
açıklayabilir (6,8,30).

Aksonal yaralanma: Asendan yollara yönelik cerrahi müdahale 
ve gerilme önemli patolojik faktörler olarak kabul edilebilir (12,14,31). 
Manyetik rezonans görüntüleme ve difüzyon tensor görüntüleme 
incelemeleri süperior serebellar pedinküllerdeki efferent aksonları 
içeren beyaz madde demetlerinin fonksiyonel kesintilerinin 
serebellar mutizmin  önemli bir patofizyolojik komponenti olduğunu 
göstermişlerdir (23).

Risk faktörleri
Serebellar mutizm için birçok risk faktörü tanımlanmıştır. Bunlardan 

biri  tümörün beyin sapı tutulumudur (10,12,16).  Buna ek olarak ortak 
hat yerleşimi (vermian ve dördüncü ventrikül) ve tümör türü sayılabilir. 

Pediatrik hastalarda serebellar mutizme en çok yol açan tümör türü 
medulloblastomadır (7,8). Astrositoma ve ependimomaya göre iki ya 
da üç kat daha yüksek insidans oranları bildirilmiştir (6,9,21,32). Ayrıca 
yukarıdaki üç kriter kadar belirleyici olmasa da beyin sapı basısı, 
tümör büyüklüğü ve cerrahi yaklaşım olarak vermian insizyon tercihi 
de risk faktörleri arasında sayılmaktadır (6).

Tedavi
Medikal tedavi: Monoaminerjik yollardaki dopaminerjik 

hücre gruplarının önemli olduğunu düşünenler akinetik mutizmin 
semptomlarını geri çevirmek için bromokriptin kullanımını 
önermektedirler (11,29). Ama serebellar mutizmli hastalarda her zaman 
istenen etkiyi oluşturmamaktadır (21). Bir kalsiyum antagonisti olarak 
nimodipin vazospazma bağlı iskemiyi önlemek için önerilmektedir (33). 
Fakat bu da genel kabul görmüş bir tedavi değildir (6). 

Konuşma terapisi: Konuşma etkilenme düzeyi serebellar 
mutizmin ortaya çıkışını değerlendirmek ve araştırmak amacıyla 
kullanılmıştır. Konuşma monitorizasyonunun hastalık şiddetinin 
derecelendirilmesine ve post-mutistik fazda konuşma bozukluğu 
sürecinin izlenmesine kısmi de olsa yardımcı olduğu gösterilmiştir 
(23,31). Ancak, bundan öte iyileşme sürecinde konuşma terapisinin 
etkinliği konusunda bir görüş birliği yoktur (6).

Korunma: Serebellar mutizmden korunma olanakları ise halen 
tartışılmaktadır. Vermisi ayırmadan yapılabilecek cerrahi yaklaşımlar 
(telovelar yaklaşım gibi), radikal en blok çıkarmak yerine kritik 
bölgelerden kısmi rezeksiyon yöntemleri, intraoperatif elektrofizyolojik 
monitörizasyon ve aşırı retraksiyondan kaçınmanın mutizm riskini 
azalttığına yönelik çalışmalar vardır (34,35,36,37,38,39). 

Kliniğimizde ameliyat olan iki posterior fossa tümörlü hastada 
serebellar mutizm gelişmiştir. Sözü edilen hastalarda tömörlerin orta 
hat yerleşimli olması ve  beyin sapı basılarının görülmesi nedeniyle 
yukarıda belirttiğimiz risk faktörlerini taşımaktadırlar. Bu iki olgunun 
da histopatolojik tanısı pilositik astrositomadır.

Serebellar mutizm  insidansı medulloblastomalı çocuklarda iyi bir 
şekilde dökümante edilmiştir. Fakat önceki literatür incelemelerinde 
astrositoma ve ependimomalı hastalarla ilgili elimizde henüz yeterli 
veri oluşmadığı belirtilmektedir (6). Ayrıca  pilositik astrositoma 
tanısı serebellar mutizm için bir risk faktörü olarak sayılmamaktadır. 
Olgu sunumu olarak sonuç çıkartmak için yeterli verimiz olmasa 
da genel bilgilerle üst üste çakışmayan bu iki olguyu beklenti dışı 
gelişebilecek komplikasyonlara karşı dikkati vurgulamak amacıyla 
yayınlamaktayız.
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