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ÖZET
Motor nöron hastalığı kas atrofisi, refleks canlılığı , spastisite, fasikülasyon, dilde atrofi, yutma, çiğneme güçlüğü ve konu şmada bozulma gibi belirtilerle seyreder. Etyolojide birden fazla sebep sorumlu tutulsa da kesin nedeni bilinmemektedir. Bu makalede, ba şlangıçta `kişilik değişiklikleri' ve 'h ızl ı değişen ruh hali' gibi psikiyatrik
belirtilerle başvuran ve daha sonra yapılan cıraştı rmalarda motor nöron hastalığı tanısı konan elli dokuz ya şında bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın bir yıl önce uygunsuz gülmeler, a ğlama lar, sık tırnak kesme, h ızl ı
araba kullanma, diğ er arabalara yol vermeme, sinirlilik ve çabuk üzülme şikâyetleri başlamıştır. Elektromyografi (EMG)'de sinir ileti çalışması normal sınırlarda, iğne EMG' de hem üst hem de alt ekstremitede incelenen
kaslarda yoğ un fasikülasyonlar ve yüksek amplitüdlü polifazik Motor Ünite Potansiyel (MÜP)'ler gözlenmi ştir.
Hastaya klinik, nörolojik muayene ve EMG bulgular ına göre motor nöron hastalığı tanısı konmu ştur. Benzer hastalarda etkili olduğ u belirtilen fluoksetin 20 mglgün ba şlanmış ve hasta tedaviden yarar görmüştür. Bu olgu sunumunun amac ı , motor nöron hastalığını n psikiyatrik belirtilerle başvurabileceğini ve buna bağlı gelişen kişilik
değişiminde fluoksetinin yararl ı olabileceğini vurgulamakt ır.
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ABSTRACT
Motor Neuron Disease with Personality Changes: A Case Report
Motor Neuron disease presents with muscular atrophy, increased reflexes, spasticity, fasciculations, tongue atrophy, swallowing difficulties and problems in speech. Mult ıfactorial causes are mentioned in etiology but exact
cause is unknown. In this report, we present a 59-year-old male patient who applied with psychiatric symptoms
including personality changes and lability of mood. Further investigations revealed a motor neuron disease. A
year ago, the symptoms of inappropriate laughing and crying, frequent nail cut, speedy and careless driving, nervousness and sadness had begun abrubtly. In electromyography (EMG), neuronal conduction was within normal
ranges, but in needle EMG frequent fasciculations and high amplitude polyphasic motor unit potentials (MUP)
were observed in both upper and lower extremities. According to the neurologic exam and laboratory findings
the patient was diagnosed as motor neuron disease. Since fluoxetine was known to be effective in similar cases,
20 mg per day was giyen.
This rase report mentions the motor neuron disease's possible psychiatric symptoms and emphasizes the beneficial role of fluoxetine in the treatment.
Key words: Motor neuron disease, personality change, fluoxetine
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GİRİŞ
Motor nöron hastal ığı kas atrofisi, refleks canl ılığı, spastisite, fasikülasyon, dilde atrofi, yutma,
çiğneme güçlü ğü ve konuşmada dizartri gibi belirtilerle seyretmektedir. Birinci ve ikinci motor
nöronları tutan ilerleyici nörodejeneratif bir hastal ıktır ( 1 )• Etyolojide birden fazla sebep sorumlu tutulsa da hastal ığın kesin nedeni bilinmemektedir (2,3). Hastal ığın başlangıcı genellikle
oldukça sinsidir. Elin küçük kaslar ında güçsüzlük ve erime şeklinde genellikle ba şlangıç belirtisi olarak görülen bu hastal ık 2-3 yıl içinde
ölümcül sonuçlara götürebilir. Patolojik süreç
motor korteks, omurilik ve beyin sap ında olabilir ( 1 )• Hastalık bazen yalnız üst ya da alt motor
nöronu tutabilir. Hastal ık; bir orta yaş hastalığı
olup, genellikle 40-50 ya şlarında başlar. Erkeklerin kadınlara oran ı 1.2, 1.3, insidans 100 binde
1-2, prevelans ise 4-6 civar ındadır. Otozomal
dominant ve resesif formlar ı bildirilmiştir
Hastalığın % 5-10'u aileseldir. Belirtilerin başlamasmdan sonraki 4-5 y ıl içinde hastaların % 50'si
ölür ve % 15 kadar ı yaklaşık 10 yıl yaşayabilir.
( 4 ).

Ölüm genellikle solunum yetmezli ği veya ağır
bir bronkopnomoni yada asfiksi sonucu meydana gelir (2,3,5). Bu olgu sunumunda ki şilik yapısındaki değişiklik nedeniyle psikiyatri polikliniğine başvuran, yapılan ara ştırmalar sonucunda
motor nöron hastal ığı tanısı konan ve fluoksetin
tedavisine yan ıt veren kişilik değişikliği tartışılmıştır. Bu olgu sunumunun amac ı; motor nöron
hastalarının psikiyatrik şikâyetlerle ba şvurabileceği ve motor nöron hastal ığına bağlı kişilik değişikliğinin fluoksetin tedavisine yan ıt verebileceğini vurgulamaktır.

OLGU
Elli dokuz yaşında, erkek, evli, üç çocuk babas ı ,
emekli makinist olan hastan ın bir yıl önce uy-

gunsuz gülmeler, ağlamalar, sık sık tırnak kesme, hızlı araba kullanma ve hemen üzülme gibi
şikâyetleri ba şlamış . Hastanın bu dönemde misafirlerin yan ında, "Ne zaman kalkacaks ınız?"
gibi uygunsuz sorular, trafikte h ızlı araba kullanma, diğer arabalara yol vermeme, çabuk sinirlenme gibi davranış değişiklikleri aniden ba şlamıştır. Bu şikâyetler ile psikiyatri poliklini ğine yakınları tarafindan götürülen hastan ın kişilik yapısının son bir yıldır değiştiği, daha önce
benzer belirtilerinin olmad ığı öğrenilmiştir.
Ruhsal durum muayenesinde genel görünümde
öz bakım yerinde, duygu durumunun de ğişken
(bazen öforik, bazen a ğlamaklı), olduğu tespit
edilmiştir. Sanrı ve varsanı saptanmam ıştır.
Amaca uygun konu ştuğu, düşünce içeriğinin
normal yönelim ve bellek muayenesinin do ğal
olduğu gözlenmi ştir. Yarg ılama, yorumlama,
hesaplama gibi i şlevler normal bulunmu ştur.
Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde herhangi bir özellik saptanmam ıştır. Hastanın daha
önceki kendine özgü ki şilik örüntüsünün değişmiş olduğu, kişide delirium tablosu olmadığı,
toplumsal ve mesleki alanlarda klinik olarak belirgin bir bozulma oldu ğu saptanmıştır. Mevcut
tablo genel bir tıbbi duruma bağlı psikiyatrik
bozuklukları düşündürdüğü için beyin Magnetik
Rezonans Görüntüleme (MRG) istenmi ştir.
Hastanın MRG'sinde bilateral korona radiata ve
sentrum semi ovale seviyesinde subkortikal ve
periventriküler beyaz cevherde T2 ve FLA İR A
sekanslarda hiperintens iskemik gliotik lezyonlar görülmesi üzerine nöroloji konsültasyonu istenmiştir. Nörolojik muayenede genel durum
orta, şuur aç ık, koopere ve oryenteydi. Dilde fasikülasyon dışında diğer kranial sinir muayenesi normal s ınırlardaydı . Serebellar testler ve duyu muayenesi normal s ınırlardaydı . Her iki üst
ekstremitede brakiyal, palmar kaslarda yayg ın
fasikülasyon gözlenmi şti. Tenar ve 1. interosseoz kaslarda atrofi tespit edilmi şti. Üst ekstremite distal kaslar ında güçsüzlük d ışında diğer kas
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gücü muayeneleri normal olarak bulunmu ştu.
Bilateral Palmomental ve Hoffman refleksi pozitif olarak bulundu. Derin tendon refleksleri
canlı ve taban cildi refleksleri ekstensör kaçakl ı
olarak bulunmu ştu. Servikal MRG'de C3- 4 ve
C6- 7 seviyesinde osteofitik dejeneratif de ğişiklik ile birlikte yaygı n bulging tespit edilmi ştir.
Meduller bası ve kök basısı ile uyumlu herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Elektromyografi
(EMG)'de sinir ileti çal ışması normal sınırlarda,
iğ ne EMG'de ise, hem dilde hem de üst ve alt
ekstremitelerde incelenen kaslarda fibrilasyon
ve yoğ un fasikülasyonlar ile yüksek amplitüdlü
polifazik Motor Ünite Potensiyel (MÜP)'ler ve
interferansta seyrelme gözlenmi ştir. EMG sonucu yaygı n ön boynuz tutulumu ile uyumlu bulunmuş tur. Tam kan incelenmesi, karaci ğer ve
böbrek fonksiyon testleri, sedimantasyon, vitamin B12, folik asit ve tümör belirteçleri normal
değerlerde bulunmu ştur. Hastan ın klinik, nörolojik muayene, EMG bulguları ve yeniden dilzenlenmiş El Escorial tanı ölçütlerine (6) göre
klinik olarak alt ve üst motor nöron tutulumlu,
kesin ALS tanısı konmuş 2x50 mg/gün Riluzole
başlanmış ve önerilerle taburcu edilmi ştir. Motor nöron hastal ığı tanısı konduktan sonra, psikiyatrik inceleme sonucunda DSM IV-TR tan ı ölçütlerine göre `Ba şka Bir Tıbbi Duruma (Motor
Nöron Hastal ığı) Bağlı Kişilik Değişikliği Bileşik Tip' tanısı konmuştur (7 ). Amyotrofik lateral
skleroz, multipi skleroz ve beyinde inme sonrası oluşan hızlı değişen ruh halinde fluvoksaminin yararlı olduğu bildirilmiştir (8). Sertralinle
yapılan çift kör plasebo kontrollü, beyinde inme
sonrası hızlı değişen ruh hali ortaya ç ıkan yirmi
sekiz hastayla yap ılan bir çalışmada özellikle
sertralinin patolojik ağ lama üzerine etkin olduğu bulunmuştur (9).
Uygunsuz ağlamalar, gülmeler, s ık sık tırnak
kesme ve al ınganlık gibi tıbbi duruma ba ğlı psikiyatrik belirtilerde seçici serotonin geri al ım in214
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hibitörlerinin (SSGİ) yararlı olabileceğini içeren
makaleler mevcuttur (10,11)_ Hastaya fluoksetin
20 mg/gün tedavisi başlanmıştır. Üç hafta sonraki kontrolde hastan ın tuhaf a ğlamaları ve gülmelerinde, al ınganlığında, hızlı araba kullanma
şikâyetlerinde dikkate de ğer azalma saptanmas ı
üzerine, fluoksetin dozu 40 mg/güne ç ıkılmıştır.
Aylık aralıklarla yap ılan takiplerde hastan ın iyilik halinin sürdüğü saptanm ıştır. Hastada ortaya
çıkan ve yaklaşık bir yıl süren ki şilik değişikliği
fluoksetin tedavisine yan ıt vermiştir.

TARTIŞMA
Bu olgu sunumunda ele al ınan motor nöron hastalığında ortaya ç ıkan kişilik değişikliğine ilişkin ulaşabildiğimiz kaynaklarda (Türk Tıp Dizini Ulusal Veri Taban ı ve Çukurova Psikiyatri
Dizini) yaptığımız taramalar, konuyla ilgili herhangi bir Türkçe çal ışmanın bulunmadığını gösterdi. Makalemiz bu anlamda dikkat çekicidir.
Motor nöron hastal ığı hızlı ilerleyen nörodejeneratif ve k ısa sürede ölüme götürebilen nörolojik bir hastal ıktır. Hastalığın ayırıcı tanısında
izole sinir tutulmaları, fokal iyi huylu amyotrofi, multifokal motor nöropati, servikal spondilotik miyelopati, inklüzyon cisimci ği miyoziti,
spino bulber müsküler atrofi yer al ır. Hastamızdaki EMG bulguları izole sinir tutulumu ile
uyumlu bulunmamıştır. Tutulumun sadece belli
bir bölgede olmamas ı, fokal selim amyotrofiden
ayrımına neden olmuştur. MRG incelenmesinde
medulla basısı görülmediğinden servikal spondilotik miyelopati düşünülmemiştir. Kas zaafının parmak fleksörlerinde ve quadrisepste olmaması, EMG'nin motor nöron hastal ığı ile uyumlu olması ve inflamasyonda yükselen laboratuvar parametrelerinin normal olmas ı inklüzyon
cisimciği miyoziti tanısından bizi uzakla ştırmıştır. Ailede benzer hastal ıkların, perioral fasikülasyon, jinekomasti ve refleks kayb ının olmayı-
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şı spino bulber müsküler atrofi hastal ıktan ayrılmasına neden olmu ştur. Hastada sinir ileti çal ışması normal s ınırlarda görülmesinden dolay ı
multifokal motor nöropatiden ayr ımı yapılmıştır. Nörolojik hastalıklarda ortaya ç ıkan mizaç,
davran ış ve bilişsel işlev değişikleri, inmede olduğu gibi büyük olas ılıkla beyin içi subkortikalkortikal çemberlerin bozulmas ı, beyin sap ı ve
kortikal bağlantıların etkilenmesi ve buradaki
yapısal ve biyolojik değişiklerden olmaktadır (12).
Disinhibisyon, irritabilite, muhakeme bozukluğu, abuli, engellenemeyen a şırı davranışlar sağ
orbitofrontal ve bazotemporal korteks hasar ında
görülebilir. Sağ frontal hasarda öfori, sol frontal
hasarda akinezi, abuli, depresif duygulan ım oluşabilir ( 13 ). Motor nöron hastal ığı ile demans
birlikteliği % 5 civarında olup, hastalar ın % 2550'sinde bili şsel işlevlerde ılımlı bozukluklar tanımlanm ıştır. Motor nöron hastal ığında depresyon olabileceği gibi patlayıcı ve kontrol edilemeyen gülme ve a ğlamalarla seyreden affektif
ve duygusal oynakl ık olabilir ( 1 ). Uygunsuz gülme ve ağlamalar motor nöron hastal ığının progresif bulber formunda da görülebilir ( 14). Ancak,
bulber formun diğer belirtileri olan dizartri ve
disfajinin bu hastada olmamas ı bunun motor nöron hastal ığının bulber formundan farkl ı bir tablo olduğunu düşündürmüştür.
Hastaların bu duygudurum değişiklikleri ilaçlara yanıt verebilir ( 15 ). Travmatik beyin yaralanmaları , inme, demans, amyotrofik lateral skleroz gibi nörodejeneratif hastal ıklarda pseudobulbar duygudurumu (PSD) görülebilir (16)
PSD görülme oran ı değişkendir. PSD'de uygunsuz gülmeler ve ağlamalar görülebilir. PSD'deki duygusal anormalliklerin antidepresanlarla
tedavi edilebilece ğini bildiren çal ışmalar mevcuttur ( 17). Motor nöron hastal ığının bulbar
semptom gösteren hastalar ında % 27-49'unda
patolojik duygulanım olabilir ( 1,18). Travmatik
beyin yaralanmas ı sonrası emosyonel oynaklık
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ortaya ç ıkan altı vakada fluoksetin tedavisi denenmiş ve tedaviden yarar görülmü ştür ( 19). Birçok hastal ığın ilk başvuru şikâyeti psikiyatrik
belirtilerle olabilir. İlerleyen yaşlarda başlayan
kişilik değişikliklerinde mutlaka organik etiolojiye bağlı hastal ıklar dü şünülmeli ve gerekli tetkikler istenmelidir. Bu olguda `Ba şka Bir Tıbbi
Duruma (Motor Nöron Hastal ığı) Bağlı Kişilik
Değişikliği Bileşik Tip' tanısı konduktan sonra
iki uçlu bozukluk, aral ıklı patlayıcı bozukluk,
antisosyal ki şilik bozukluğu ve major depresyonla ay ırıcı tanısı yapılmıştır. Hastada olağandışı ve sürekli kabarm ış taşkın ya da irritabl bir
duydurum hecmesinin olmamas ı nedeniyle iki
uçlu bozukluk tanısı düşünülmemiştir. Hastanın
şikâyetlerinin on be ş yaşından beri olmamas ı
antisosyal ki şilik bozukluğundan ay ırımına,
depresif duygudurum ve hayattan zevk almamanın olmamas ı major depresyonla ay ırıcı tanısına
neden olmu ştur. Aralıklı patlay ıcı bozukluk ciddi saldırı eylemleri ya da mala zarar vermenin
olmaması nedeniyle dışlanmıştır. Kafa travmas ı ,
epilepsi, Reye sendromu ve beyinde damar t ıkanmasına bağlı kişilik değişikliğinde antipsikotik ve karbamezapin kullan ımının yararlı olabileceğini bildiren bir çal ışma mevcuttur ( 20).
Motor nöron hastal ığından duygudurumda değişiklik olsa da genelde belirgin ki şilik değişikliği
olmamaktad ır. Bu vakada ki şilik değişikliği
meydana gelmi ştir. Organik nedenlere ba ğlı
emosyonel bozukluğu olan hastaların SSRI türü
antidepresanlardan yarar görmesi nedeniyle hastada fluoksetin tedavisine ba şlanmıştır. Hastanın üç hafta sonraki psikiyatrik muayenesinde
uygunsuz ağlamaları ve gülmelerinde, al ınganlığında hızlı araba kullanma şikâyetlerinde dikkate değer bir azalma saptanm ıştır. Geç yaşlarda
ortaya çıkan kişilik değişikliklerinde motor nöron hastalığı gibi organik nedenlere ba ğlı hastalıkların araştırılması gerekmektedir. Ayr ıca, olgumuzdaki tıbbi duruma bağlı kişilik değişikliği
fluoksetin tedavisinden yarar görmü ştür. Bu ol-
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gu sunumu ayrıca fluoksetinin `tibbi duruma
bağlı kişilik değişikliği'nde etkin olabilece ğine
işaret etmektedir.
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