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Kleine-Levine Sendromu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği
Kleine-Levine Syndrome Co-occuring with Bipolar Disorder
Ahmet TİRYAKİ, Filiz CİVİL ARSLAN, Mihriban YILDIRIM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Editöre Mektup / Letter to the Editor

Uncorrected

Yazışma Adresi/Correspondence Address: Filiz Civil Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Trabzon, 
Türkiye   E-posta: filiz_civil@yahoo.com   

Geliş Tarihi/Received: 05.02.2016  Kabul Tarihi/Accepted: 13.05.2016  Çevrimiçi Yayın Tarihi/Available Online Date: xxxxxxxx
©Telif Hakkı 2016 Türk Nöropsikiyatri Derneği - Makale metnine www.noropskiyatriarsivi.com web sayfasından ulaşılabilir. 
©Copyright 2016 by Turkish Association of Neuropsychiatry - Available online at www.noropskiyatriarsivi.com

Sayın Editör,

Klein-Levin sendromu (KLS), sıklıkla genç yaşta başlayan, erkeklerin daha sık etkilendiği, nadir görülen (1-2 bildiren vaka/1 milyon) ve az tanınan 
bir sendromdur (1,2). KLS’nin sebebi bilinmemektedir.  Ancak olguların yarıya yakınında ilk KLS atağı başlamadan önce grip benzeri enfeksiyon 
geçirdiklerini bildirmeleri otoimmün mekanizma ve genetik faktörlerin etyolojide rol oynayabileceğini düşündürmektedir (3). KLS, hipersomni 
(15-21 saat/gün), bilişsel yıkım (apati, konfüzyon, amnezi, durgunluk), derealizasyon (rüyada olma hali, algı değişiklikleri) ve daha az sıklıkla hi-
perseksüalite ve depresif duygudurum ile karakterizedir (3).  Sirkadiyen ritm bozukluğu gibi ortak mekanizmalar ve klinik benzerlikler, KLS ve 
duygudurum bozukluğu arasındaki bir ilişki olabileceğini öne sürmektedir (1). Bu yazıda bipolar bozukluk ve KLS’nin birlikte görüldüğü nadir 
bir olgu sunulmaktadır. Hastadan bu sunum için yazılı onam alınmıştır.

Otuz dört yaşında erkek hasta 15 yıldır bipolar bozukluk (BB) tip I tanısı ile takip edilirken son 1 haftadır uykusuzluk, çok para harcama, çok 
konuşma, cinsel istekte artış, fazla yemek yeme, dezorganize davranışları nedeniyle mani ön tanısı ile servise yatırıldı. Düzensiz ilaç kullanımı 
öyküsü olan hastaya, daha önce kullanmış olduğu valproik asıt 1000 mg/gün, lityum 600 mg/gün, lamotrigin 200 mg/gün, rısperıdon 6mg/gün 
tedavisi başlandı. Yatışının altıncı gününde hasta aşırı uyumaya başladı. Hasta dış uyaranlarla sadece günlük ihtiyaçlarını karşılamak için uyandırı-
labildi. Hastanın hikayesinden çoğu hastalık döneminin bu şekilde olduğu 5 yıl önce kliniğimize ilk başvurusunda KLS tanısı düşünüldüğü ancak 
polisomnografi (PSG) çekilemediği için KLS tanısının desteklenemediği öğrenildi. Hastanın bu yatışında aşırı uyuma döneminde çekilen PSG’sin-
de KLS ile uyumlu olarak yüksek uyku etkinliği, uyku latansında kısalma, evre 3 yüzdesinde azalma bulguları tespit edildi. Çekilen EEG’si normal 
sınırda olup, Beyin MR’ında sol paryetal bölgede ensefalomalazi mevcuttu. Tedavisi lityum 600 mg/gün, lamotrigin 400 mg/gün, aripiprazol 30 
mg olarak düzenlendi. On üç günlük aşırı uyuma dönemi sonrası uykusu ve diğer belirtileri düzelen hasta mevcut tedavisi ile taburcu edildi.

Bu olguda BB klinik semptomlarının KLS semptomları ile örtüşmesi hastanın karmaşık bir öyküsünün olmasına ve tedavisinin gecikmesine 
neden olmuştur. Hastanın hikayesinden nöbetlerin iki şekilde olduğu öğrenilmiştir. Birincisinde uykusuzluk, cinsel istek artışı, dezorganize 
davranışlar ardından aşırı uyuma hali olurken diğer nöbetlerde aşırı uyuma olmadan sadece mani benzeri semptomların olduğu öğrenilmiştir. 
KLS semptomları ile mani semptomlarının iç içe olması ayrıca saf mani dönemlerinin olması KLS tanısının konulmasını 15 yıl geciktirmiştir. Lite-
ratürde BB ve KLS birlikteliğini gösteren üç vaka vardır (1,4,5). KLS hastalarının sıklıkla psikiyatrik hastalık olarak yanlış tanılandığı bildirilmiştir. 
Bu olguda da olduğu gibi BB’nin heterojen semptomatolojisine bağlı olarak BB ve KLS birlikteliğini ayırt etmek oldukça zordur. KLS tanısının 
atlanması bu hastalarda prognozun negatif olarak etkilenmesine yol açabilmektedir. KLS’nin ayırt edilmesi bu hastalığa yönelik tedavinin daha 
erken başlatılması ve klinik seyrin daha iyi olması açısından önemlidir. Her iki hastalık için de immün-inflamatuar etiyoloji ve genetik yatkınlık 
öne sürülmüştür (3,6). Ayrıca sirkadiyen ritmde bozulma BB’ de iyi bilinmekle birlikte KLS‘de de olduğu gösterilmiştir. BB ve KLS bu ortak 
özelliklere sahip olmasına rağmen bu iki hastalığın birbiriyle olan ilişkisi henüz net olarak bilinmemektedir. 

Klein-Levin sendromu hastaları sıklıkla yanlış tanı almaktadır. BB ve KLS birlikteliğinde KLS’nin teşhisi gecikebilmekte ve her iki hastalığın seyri 
olumsuz etkilenebilmektedir. Bu olgu klinisyenlerin teşhisi oldukça güç olan BB ve KLS birlikteliğinin farkında olmaları açısından önemlidir.
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