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de "ekofenomen" üzerinde durulmu ş olup, vakalann ise ancak üçte birinde ekolali, ekopraksi,
ya da ekokinezi gölülmüştür. Zekalan genel olarak değişik olmakla beraber, bazı yaka gruplarında üstün yetenek görülmektedir.
Etyopatogenez: Psikojenik ve organik görü şler olarak kabaca iki grupta ele al ınabilir.
Psikojenik görüşler: Tiklerle ilgili olarak, oluşumunda temel olarak emosyonel travma ve
çatışmalar kabul edilmektedir. Tikler, emosyonel
bozukluğun, agresyonun, anksiyetenin ya da cinsel çatışmaların doğrudan ya da sembolik ifadesi
olarak ele alınmaktadır. Morphew ve Sim (1969)
hastalığın psikojenik tarafı ile ilgilenmekte olup
obsesyonel kişilik özellikleri olan vakaları bildirmiştir. Yine, uyanc ı faktörleri genel olarak psikojenik gruba almışlardır.
Biolojik görüşler: Tourette hastalığında herediter faktörler üzerinde de durulmu ştur (5). Son
bildiriler, vakalann yaklaşık yüzde ellisinde aile
bireylerinde en az birisinin kronik motor ya da
vokal tiki oldu ğunu göstermiş tir. (16, 10). Birçok Tourette yakası nda, genetik ve ortam (yani,
infeksiyöz, psikolojik, ya da metabolik) faktörlerinin birleşmesi etyolojide rol oynayabilse de, ortamla ilgili herhangi bir spesifik faktör tesbit
edilememiştir. Yaklaşık 1960'h yıllara kadar
daha çok, psikolojik a ğırlıklı görüşlere yer verilmiş tir (5).
1961'de Seignot'un haloperidol tedavisine
başlaması, Tourette hastalığına olan ilgiyi artırmış ve farmakolojik yönden hastalık çalışılmaya başlanmıştır. Şimdi halen kabul edilen durum ise, postsinaptik dopamin (DA) reseptörlerini bloke eden ilaçlar ın (haloperidal, chlorpromazine gibi) semptomlaa giderdi ği şeklindedir. (11)
Halbuki, dopaminerjik aktiviteyi art ıran (amfetamin, levodopa, metilfenidat gibi) ilaçlar ın akut
olarak semptomlar' alevlendirmesi söz konusudur
(5) Bu bulgulara tezat olarak, bir DA agonisti
olan aponıorfininde semptonrian giderdi ği bildirilmiştir (8). Bununla beraber, onun etkisi, presinaptik reseptörlere olan büyük afinitesinden
Beri gelebilir. Bu reseptörlerin uyarılması fare
beyninde de görüldü ğü gibi, feed-back ile dopami-
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Gilles de la Tourette hastah ğı , etyolojisi tam
bilinmeyen, oldukça seyrek görülen, ailesel yatkınlığı olduğu düşünülen multipl motor ve vokal
tikleri içeren bir hastahkt ır. Nöroloji ve psikiyatrinin iç içe oldu ğu konulardan birisidir. (14,1,
11,5,12,6,3,13,9)
İ lk defa, 1885'de Parisli hekim Georges Gilles de la Tourette (1857-1904) taraf ından bildirilmiş tir. (12,13) Amerikan Psikiyatri Deme ğinin
1980 DSM 111 sınıflamasına göre, 2-15 ya ş arasında başlayan, multipl kas gruplarını tutan, istem dışı, hızlı, tekrarlayıcı , amaçsız motor hareketlerin beraberinde olduğ u, multipl vokal tikleri
içeren süresi en az bir yı lm üzerinde olan bir hastalıktır. DSM 111'e göre, istemli olarak, hareketler birkaç dakikadan saatlere varan bir süre kadar
bastınlabilmektedir. Belirtilerin şiddeti, haftalar
ya da aylar boyunca de ğişiklik gösterebi
lir. (6)
Ayrıca, patolojik impulsivite, dikkat bozuklu ğu,
koprolali, obsessif kompulsif özellikler de e şlik
edebilir. (1) Hastaların yarısından fazlasında sıkıntı verici seksüel ve agresif dü şünceler, hareketler mevcuttur. (7)
Tikler, genellikle başı ve vücudun diğ er taraflanm, gövde, üst ve alt ekstremiteleri tutabilir.
Vokal tikler, homurtu, viyaklama, havlama,
öksürük gibi çeş itli sesleri ya da kelimeleri içerebilir. Koprolali vakalann yüzde altnuşı nda vardır. Klinik tablo ile ilişkili ayrıntılı bilgiler Kelman (1965), Enoch ve arkada şları (1967) ve
Fernando (1967) tarafından verilmiştir. Femando literatürde 65 hastayı takip etmiştir. Bu vakalann çoğunda yaş olarak, 16 yaşın altında başladığı kabul edilmiştir (13). Hastalık 2 yaşında,
başlayabildi ği gibi, genellikle 13 yaşından önce
ç ıkabilmektedir. Hastal ık genellikle, ömür boyu
sürmekte olup kısa süreli remisyon dönemleri
gösterebilmektedir. Baz ı vakalarda yeti ş kin döneme girmeden evvel, hastalı k kaybolabilmektedir. Erkeklerde kızlara göre üç kat daha fazla görülmektedir. Bunları n ailelerinde, çe şitli tiklerin
görülme sıklığı , genel nüfusa göre daha fazlad ır.
Basit tikler genellikle ilk belirtilerdir. Öncelikle,
baş , yüz, boyun bölgelerinden daha sonra, ekstremite ve gövdeye yayıhrlar. (1,13,16) Literatür* SSK Ankara Hastanesi Nöroloji Klini ği.
** Bakırköy Ruh ve Sinir Hastahklin Hastanesi
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nerjik hücrelerl'inhibe edip, DA sentezi ve sahmmmı azaltacaktır (5) DA'in belli başlı metaboliti
olan, homovanilik asidin (HVA) BOS'da birikmesi, sıklıkla beynin dopaminerjik aktivitesinin bir
indeksi olarak kullan ılır (5). Tourette vakalarında, HVA'in taban ve birikmi ş değerleri kontrol
seviyelerinin altındadır. Tourette sendromunda
(TS) DA aktivitesinin azalması birkaç muhtemel
mekanizma ile açıklanabilir. Dopaminerjik hücrelerin primer kaybı postsinaptik reseptörlerde hipersensibileteye yol açabilir, ya da, primer hipersensibilite dopaminerjik hücrede feed-back
yoluyla inhibisyona yol açabilir.
Tourette sendromunda serotonin (5-HT) metaboliz na bozuklu ğuna da raslanabilir. Probenecid ile yükleme yap ıldıktan sonra, serotoninin
major metaboliti olan 5-hyroxyindolacetic acid
(5-HIAA) de BOS seviyelerinde dü şme olur. Bu
bulgular da serotonin reseptörlerinin hipersansibilitesi ile uygun olup, feed-back inhibisyonuna
yol aç ıp serotoninerjik nöron kaybına neden olabilir. Serotonin ön maddesi L-5 hydroxytryptopan, bir çali şmada Tourette hastah ğı nda etkisiz bulunmu ş , fakat iki çalışmada ise, belirgin
düzelme meydana gelmiştir (5)
Tourette (TS) sendromunda, norepinefrin
(NE) ve asetil kolin metabolizmasmda da de ğişiklikler bildirilmi ştir. Cohen ve arkadaşları, bir NE
metaboliti olan, 3-methoxy-4 hydroxyphenylglycol (MHPG)'in BOS de ğerlerine bakmışlar ve üç
hastada normal seviyede ve birinde de yüksek
bulmuşlardır. Yüksek BOS de ğerli bu hastaya,
merkez sinir sisteminde (MSS) NE yıkı mını azaltan, merkezi etkili adrenerjik agonisti clonidine
hvdrochloride verilmis ve muhtemelen nresinpntik reseptörlerin uyarılması yoluyla Feed-back bu
hastada ve ayrıca, haloperidola cevap vermeyen
ve SOS'da normal MHPG'si olan hastada da düzelme sağlamıştır. Bu çalışma, yüzde elli oran ında, clonidine'in yararl ı olduğunu (4), bir çalışma
ise, yüzde yirmi yarar oldu ğunu bildirmektedir.
Clonidine'nin bazı TS vakaları nda etkili olmasına karşın, spesifik adrenerjik etkisi kesin belli değildir. Zira, aynı zamanda orta beyin raphe çekirdeklerinde 5-HT nöronlannda da inhibisyon
yapabilmektedir. (5)

antikolinerjik droglann geçici olarak belirtileri
giderdiğini göstermektedir. (5)
Isveçli Berg (1985), bir yakasında, Goldstein (1984) gibi, nifedipine kullan ıp, hastan ın davranış ve tiklerinde belirgin bir düzelme sağlamıştır. Nifedipine hücre membranmda, kalsiyum
iyonlannın transferini bloke etmekte ve iskemik
kalp hastalığında vazodilatör olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu drogun santral sinir
sistemi etkisi gösterdi ği biliniyor, fakat, aynnt ılan henüz aç ıklığa kavuşmarruşbr. Goldstein'a
göre, TS'daki mekanizma, kalsiyumun presinaptik nörona giri şinin azaltılması ve transmitter
salgılanmasında azalmaya sebep olması
ş eklindedir. TS'un etyolojisi henüz tam bilinmiyor, hem transmitter fazlal ığı, hem de reseptör
aşırı duyarldığından söz ediliyor. Nifedipine bir
dihydropyridine türevi olup, kalsiyum kanal blokerlerinden birisidir. Yine de, nifedipine'in TS'daki etkisi ihtiyatla karşılanmalı dır. (1).
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