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ÖZET 
Non-ketotik hipergliseminin nadir görülen bir komplikasyonu olan kore-ballismus, tip 
2 diyabetin ilk bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Burada istemsiz hareketler yakınması 
ile başvuran ve yapılan incelemeler sonrasında non-ketotik hiperglisemi ve bununla 
ilişkili kore-balismus tanısı alan 2 olgu bildirilmiştir. Hastalardan birisine ilk kez 
diyabet tanısı konulurken, diğer hastanın kullanması gereken insülin tedavisini uzun 
süredir almadığı öğrenilmiştir. Kranyal görüntülemeleri ve laboratuar incelemeleri 
ile değerlendirilen hastaların birinde saatler içinde, diğerinde ise günler içinde 
klinik tablonun gerilediği görülmüştür. Patogenezinde hiperglisemi, serebral iskemi 
ve gamma aminobütirik asitin (GABA) tükenmesinin rol oynadığı düşünülen ve 
kan şekeri regülasyonu ile genellikle düzelen bu klinik tablonun özellikle diyabeti 
bilinmeyen hastalarda acil servise ilk başvuru nedeni olabileceği hatırlanmalıdır. 
(Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50: 375-378)
Anah tar ke li me ler: Ballismus, Kore, Non-ketotik hiperglisemi

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

ABS TRACT
Chorea-ballismus which is a rare complication of  nonketotic hyperglycemia may be  
the first symptom of  type 2 diabetes mellitus. In this paper, we present two patients, 
who had involuntary movements and were diagnosed as having ballismus-chorea 
associated with nonketotic hyperglycemia. While one of the patients was not 
diagnosed with diabetes mellitus, the other one did not administer insulin therapy for 
a long time which was prescribed. The patients were investigated by cranial imaging 
and biochemical tests. The symptoms improved in one of them within hours, however, 
it took days to improve for the other one. This clinical situation, which is thought to be 
caused by hyperglycemia, cerebral ischemia and failure of gamma-aminobutyric acid 
(GABA) and which probably improves with regulation of blood glucose levels, should be 
kept in mind by emergency physicians, because it can be the first presentation of type 2 
diabetes mellitus.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 375-378) 
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Giriş

Ballismus en dramatik hareket bozukluğu tablolarından biridir. 
Bu hareket bozukluğunun etyolojisinde başta serebrovasküler 
hastalıklar olmak üzere dejeneratif, metabolik, enfeksiyöz 
süreçler ve yer kaplayan lezyonlar yer alabilir. Ballismus en çok 
vücudun bir yarısındaki ekstremiteleri tutar yani hemiballismus 
şeklindedir. İyi kontrol altında olmayan tip II diabetes mellituslu 
(DM) hastalarda non-ketotik hipergliseminin nadir görülen klinik 
gösterilerinden biri de “kore-ballismus” tablosudur (1). İlk kez 
Bedwell tarafından 1960 yılında tanımlanan bu klinik tabloda 
hipergliseminin nasıl bir mekanizma ile bu tabloya yol açtığı 
konusundaki tartışmalar halen devam etmektedir. 

Buradaki makalede klinik ve radyolojik özellikleri ile 
“hiperglisemi ile ilişkili kore-ballismus” tanısı konan iki hasta 
değerlendirilmiş ve olası mekanizmalar gözden geçirilmiştir.

Olgu

Olgu 1
Sağ elini kullanan 73 yaşında erkek hasta, sol kol ve bacağında, 

zaman zaman da ağız ve dilinde ortaya çıkan istemsiz hareketler 
nedeniyle başvurdu. Hipertansiyonu olan hastanın iki kez koroner 
by-pass operasyonu geçirdiği, 2009 yılında sağ hemiparezi 
gelişmesi üzerine araştırmalarında atrial fibrilasyon saptanarak 
antikoagulan tedavi başlandığı öğrenildi. İnme tetkikleri sırasında 
sol internal karotis arterde %90 darlık saptanan hastaya 
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endarterektomi de yapılmıştı. Antiagregan ve antikoagulan tedavi 
alan hastanın bilinen diyabeti yoktu. Nörolojik muayenesinde; 
sekel nitelikte sağ homonim hemianopsi ve früst sağ hemiparezi 
saptandı. Ayrıca sol kolun proksimalinde yüksek amplitüdlü, 
düzensiz hareketler, sol ayağın distalinde kontrol edemediği daha 
düşük amplitüdlü istemsiz hareketler ile eş zamanlı olarak dil ve 
çenesinde kontrol edemediği düzensiz, ağzını açma, dilini-çenesini 
sağa sola oynatma şeklinde istemsiz hareketler izlendi. 

Başvuru sırasında kan şekeri 515 mg/dl idi. Tam idrar tahlilinde 
(TİT) keton görülmedi, venöz kan gazında pH değeri 7,3 olarak 
saptanan hasta non-ketotik hiperglisemi olarak değerlendirildi. 
Biyokimyasal parametreleri ve hemogram incelemesi normal olan 
hastanın INR değeri 2,3 idi. Serum osmolaritesi normal olarak 
hesaplandı (260 mosm/L).

Kranyal bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde sağda 
belirgin olmak üzere iki yanlı putamen ve globus pallidus’da 
hiperdens lezyonlar dikkati çekti (Şekil 1). Ayrıca sol posterior 
serebral arter ve sağ posterior inferior serebellar arter sulama 
alanlarına uyan bölgelerde kronik dönemde iskemi ile uyumlu 
olabilecek hipodens lezyonlar vardı. DWI (Diffusion-Weighted-
Imaging) -ADC (Apparent Diffusion Coefficient) ağırlıklı manyetik 
rezonans (MR) incelemesinde akut iskemi ile uyumlu bir lezyon 
izlenmedi. T2 ağırlıklı MR kesitlerinde eski iskemik sekel lezyona 
ek olarak sağ putaminal bölgede daha belirgin olmak üzere iki 
yanlı hipointens alanlar olduğu görüldü (Şekil 2). Hasta incelemeler 
sonucunda “non-ketotik hiperglisemi ile ilişkili kore-ballismus” 

olarak değerlendirildi. Kan şekeri düşürüldükten yaklaşık 12 
saat sonra ballistik-koreik hareketleri geriledi ve günler içinde 
tüm şikayetleri kayboldu. Hastanın kan şekeri regülasyonu ve 
intravenöz hidrasyon dışında ek bir tedaviye ihtiyacı olmadı. 

Olgu 2

Sağ elini kullanan 62 yaşında erkek hasta, bir gündür olan 
sol kol ve bacağında istemsiz hareketler nedeniyle başvurdu. 
Hipertansiyonu, hiperlipidemisi ve 1 yıldır tip II diyabeti olan ve 
insülin kullanan hastanın son 1 aydır insülin yapmadığı öğrenildi. 
Üç yıl önce sol taraf güçsüzlüğü gelişen ancak kısa sürede düzelen 
hasta doktora başvurmadığını bildirdi. Nörolojik muayenesinde; 
sol kol ve bacağında düzensiz, yüksek amplitüdlü ballistik 
hareketler gözlendi. Hasta bu hareketler nedeniyle oturamıyor ve 
yürüyemiyordu. 

Başvurusu sırasında kan şekeri 930 mg/dl idi ve TİT’te (+++) 
glukoz saptandı ancak keton görülmedi. Venöz kan gazında pH 
değeri 7,3 idi. Biyokimya tetkikinde üre ve kreatinin yüksekliği 
ile sodyum değeri 119 mmol/L olması dışında normaldi. Serum 
osmolaritesi de normal olarak hesaplandı (240 mosm/L). Hastanın 
tanısı “non-ketotik hiperglisemi ile ilişkili kore-ballismus” 
olarak değerlendirildi. Kranyal BT ve DWI-ADC ağırlıklı MR 
incelemeleri normaldi. Kan şekeri düşürüldükten 4 gün sonra 
hastanın şikayetlerinin gerilediği öğrenildi ve bu süre içinde hasta 
haloperidol (2x5 damla) tedavisi ile izlendi.  

Tartışma

Hiperglisemi ile ilişkili görülen hareket bozuklukları kore ve/veya 
ballismus şeklinde olabilir. İnmeden sonra hemiballismusun en sık 
ikinci sebebi hiperglisemi olarak bilinmektedir (2). Hiperglisemi 
ile ilişkili ballismus-kore (HİBK) tablosu 50-80 yaşları arasında, 
iyi kontrol altında olmayan diyabetik hastalarda görülmektedir 
(3,4). Sıklıkla diyabet tanısı istemsiz hareketler ortaya çıktıktan 
sonra konulmaktadır. Klinik tablonun saatler içinde yerleşmesi, 
hastaların kan şekerlerinin 400-1000 mg/dl aralığında bulunması 
ve çoğu hastada hipergliseminin düzeltilmesi ile istemsiz 
hareketlerin gerilemesi oldukça tipiktir. Kranyal BT görüntülemesi 
hastaların bazılarında normalken, bir kısmında bazal ganglion 
bölgesinde hiperdens lezyon görülmesi hiperglisemi ile ilişkili 
kore-ballismusun bilinen radyolojik bulguları arasındadır. Kranyal 
MR incelemelerinde özellikle T1 sekansında putamen veya kaudat 
nükleusta hiperintens lezyonlar görülürken; T2 sekansında da 
değişik intensitelerde lezyonlar görülebileceği ya da kranyal MR 
incelemesinin normal olabileceği daha önce yayınlanan serilerde 
HİBK olgularında bildirilmiştir (1,5,6).  

Burada bildirilen olgularda olduğu gibi kan şekerinin 
regülasyonu istemsiz hareketlerin düzelmesindeki en etkili 
faktördür ve anormal hareketler saatler içinde kaybolur. Ancak 
hastaların %20’sinde, üç aydan fazla hemiballismus devam 
edebilir (2). Hipergliseminin düzeltilmesinden sonra başlayan, 
düzelmeyen ve geç rekürrens gösteren atipik HİBK olguları da 
bildirilmiştir (6). Bu hastalarda bulgular genellikle geri dönüşümlü 
olsa da hiperosmolaritenin/hiperviskositenin eşlik ettiği 
durumlarda tablo ağırlaşabilir ve hatta ölüm ile sonuçlanabilir 

Şekil 1. Kontrastsız kranyal BT’de sağda belirgin olmak üzere (ok) bilateral 
putamen ve globus palidum hiperdens lezyonlar 

Şekil 2. T2 ağırlıklı MR kesitlerinde sağ putaminal bölgede (ok) belirgin iki 
yanlı hipointens görünüm
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(5). Olgularımızda da HİBK tablosu akut olarak ortaya çıkmış, 
ilk olguda kan şekeri düşürüldükten 12 saat sonra gerileyerek 
günler içinde tam düzelmiş ve ek bir tedavi gerekmemiştir. 
İkinci olguda, kan şekeri düşürüldükten 4 gün sonra şikayetler 
gerilemiş ve hasta haloperidol tedavisi ile izlenmiştir. İkinci 
olgumuzdaki hiponatreminin, hiperglisemiye sekonder gelişen 
dilüsyonel bir hiponatremi olduğu düşünülmüştür. Akut gelişen 
hiperglisemide, ekstraselüler sıvının hipertonik olması ve suyun 
ozmotik farkı nedeniyle hücrelerden plazmaya çekilmesi sonucu 
dilüsyonel hiponatremi gelişebilir. Serum glukozunda her 100 
mg/dl artışta, serum ozmolalitesi 1,9-2,1 mosm yükselir ve 
serum sodyumunda 1,6-1,8 mEq/L azalma gözlenir. Uzun süren 
hiperglisemilerde ozmotik diüreze bağlı olarak sodyum kaybı ve 
gerçek hiponatremi de olabilir (7).

HİBK patofizyolojisi net olarak ortaya konmuş değildir. 
Hipergliseminin yol açtığı doku ödemine bağlı olarak vasküler 
direncin artması, viskositenin fazlalaşması, beyin hücrelerinde 
metabolizma hızının azalması, hiperglisemi nedeniyle Krebs 
siklusunun inaktive olması ve beynin enerji elde etmek için GABA’yı 
tüketmesi söz konusu olabilir. Bazal ganglion hücreleri arasında 
GABA inhibe edici, glutamat aktive edici, asetilkolinin ise modülatör 
işlevi gördüğü bilinmektedir. Hiperglisemi nedeniyle bölgesel kan 
akımının azalması ve inhibitör nörotransmitter olan GABA’nın 
tükenmesinin patofizyolojide rol oynadığı düşünülmektedir. Bu 
durumda eğer serebral korteks primer olarak etkileniyorsa fokal 
nöbetler (en sık epilepsia parsialis kontinua olmak üzere fokal 
motor nöbetler), subkortikal yapılar primer olarak tutulmuşsa da 
diskineziler ortaya çıkmaktadır (4,8,9). 

Serum glukoz konsantrasyonunun normale dönmesiyle 
semptomların düzelmesi metabolik, olayın akut başlaması ise 
vasküler bir patolojiye işaret etmektedir. Kan şekeri normale 
dönmesine rağmen korenin devam ettiği hastalar ve anormal 
hareketlerin genellikle vücudun bir yarısında görülmesi metabolik 
bir patolojiye ters düşerken, korenin iki yanlı görülebilmesi ve 
yapılan otopsi çalışmalarında striatal bölgede yalnızca nöron 
kaybı, gliozis ve reaktif astrositozun görülmesi, enfarkt ya da 
hemorajinin görülmemesi vasküler patolojiye ters düşmektedir 
(9,10). Chang ve arkadaşları 18 HİBK hastasının akut dönem ve 
remisyon fazlarında yaptıkları görüntülemelere (kranyal MR ve 
MR spektroskopi) dayanarak bu klinik tablonun hipergliseminin 
potansiyelize ettiği geçici bir iskemi nedeniyle gelişmiş 
olabileceğini savunmuşlardır (5).

Oh ve arkadaşlarının 53 hastanın meta-analizini yaptığı 
bir araştırmada yukarıdaki özelliklere ek olarak bazı farklı 
sonuçlara ulaşılmıştır. Hastaların %91’i Asyalıdır ki bu durum 
az gelişmiş ülkelerdeki kötü diyabet kontrolüne veya genetik 
özelliklere bağlanmıştır. Kadın erkek oranı daha önceki verilere 
kıyasla nispeten birbirine yakın bulunmuştur. Hastaların 6’sında 
bilateral kore izlenirken diğer hastalarda hemikore gözlenmiş, 15 
hastada fokal nörolojik defisit saptandığı belirtilmiştir. T1 ağırlıklı 
kesitlerde putamende hiperintens alanlar hastaların hepsinde 
görülmüştür. T2 ağırlıklı incelemelerde elde edilen bulgular ise 
değişkendir. Hemikoresi olan 46 hastada kontralateral parlama 
görülürken, bir hastada ipsilateral parlama, bilateral koresi olan 

6 hastada ise bilateral parlama görüldüğü bildirilmiştir. Anormal 
hareketler, kan şekeri regülasyonu ile 1 gün-10 ay, ortalama 6 
ay içinde düzelmiştir. Kore-ballismusun kontrolü için hastaların 
çoğunda kan şekeri regülasyonu yeterli olurken bir kısmında 
haloperidol veya başka ilaçlarla tedavi gerekmiştir. Rekürrens 
%13,6’sında görülmüş ve bu hastaların içinde kan şekeri ölçülen 
4 hastanın dördünde de hiperglisemi saptanmıştır. Rekürrensin 
2 yıl içinde görülebildiği ve çoğunda aynı vücut tarafında 
olduğu bildirilmiştir. Kranyal MR takibi yapılan 22 hastanın 
19’unda T1 ağırlıklı kesitlerdeki hiperintensitenin korenin 
düzelmesi ile ortadan kalktığı, 2 hastada ise parlamanın normale 
dönmesine rağmen korenin düzelmediği belirtilmiştir. Hastaların 
8’ine SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) 
incelemesi yapılmış, 4 hastada kontralateral bazal ganglionda 
hipoperfüzyon saptanırken, 4 hastada da erken dönemde 
hiperperfüzyon daha sonra hipoperfüzyon görülmüştür. Erken 
dönemdeki hiperperfüzyon, insülin tedavisi ile düşen kan şekeri 
düzeyine yanıt olarak kan akımı artışı ile ilişkilendirilmiştir. 
Hipoperfüzyonun sebebinin ise bozulmuş nöronal metabolizma 
ve vasküler yetersizliğe bağlı iskemi ya da her ikisinin birlikte 
etkili olabileceği belirtilmiştir (1).  

Shan ve arkadaşları, HİBK’deki MR sinyal değişikliklerine 
açıklama getirme amaçlı çalışmalarında patofizyolojide rol 
oynadığı düşünülenleri birleştirerek bir hipotez ortaya koymuştur 
(9). Bu hipoteze göre; hiperglisemi veya serebral iskeminin neden 
olduğu kaudat nükleus ve putamendeki GABAerjik nöronların 
disfonksiyonu HİBK’ye yol açmaktadır. İskemi sırasında, indirekt 
yoldaki nöronların fonksiyonel yetersizliğe girdiği, direkt yoldaki 
nöronların ise korunduğu düşünülmektedir. Fonksiyonel olarak 
korunmuş olan direkt yoldaki nöronların hiperosmolaritede 
görülen azalmış epileptik eşik nedeniyle ateşlenmeye başladığı 
ve böylece direkt yoldaki bu aşırı aktivitenin de metabolik 
düzensizliğe yol açtığı bilinmektedir. Tüm bu sürecin sonunda 
astrositler uyarılmakta ve otopsi çalışmalarında striatal bölgede 
akut ve kronik yaralanmalarda görülen şişmiş reaktif astrositler 
olan gemisitositler ile nöron kaybı ve gliozis görülmesi de bu 
şekilde açıklanmaktadır (9,11). Peteşiyel kanamalar ise iskemik 
hasarın en çok olduğu indirekt yol üzerinde görüldüğünden 
BT’de hiperdens alanlar olarak görülebilmektedir. Olgularımızda 
erken dönemde yapılan kranyal BT, DWI/ADC ve T2 kesitli 
MR incelemelerinde akut iskemi ile uyumlu olabilecek lezyon 
izlenmezken, ilk hastamızda BT’de sağda belirgin olmak üzere 
iki yanlı hiperdens bazal ganglia lezyonu dikkatimizi çekmiş, T2 
sekanslı MR’da bu lezyon hipointens olarak izlenmiştir. İkinci 
hastamızın MR incelemesi ise normaldir. Acil şartlarda hastalara 
T1 sekanslı MR yapılamamakla birlikte diğer radyolojik bulguların 
HİBK’da görülenlerle uyumlu olabileceği düşünülmüştür. 

Burada sunulan her iki hasta gerek klinik, gerek radyolojik 
özellikleri gerekse de tedaviye yanıtları ile HİBK olarak 
değerlendirilmiştir. Patogenezinde hiperglisemi, serebral iskemi 
ve GABA’nın tükenmesinin rol oynadığı düşünülen ve kan şekeri 
regülasyonu ile genellikle düzelen bu klinik tablonun özellikle 
diyabeti bilinmeyen hastalarda acil servise ilk başvuru nedeni 
olabileceği hatırlanmalı ve hızla müdahale edilmelidir.
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