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ÖZ
Giriş: Tip 2 diyabetes mellitusun nadir görülen komplikasyonlarından biri non-ketotik hiperglisemiye sekonder
gelişen hemikore-ballismustur. Hemiballismusun inmeden sonraki en sık ikinci sebebi hiperglisemidir. Tedavide
esas amaç glisemik kontrolün sağlanmasıdır.
Olgu: Son bir ay içerisinde aralıklarla ortaya çıkan birkaç gün sürüp geçen istemsiz hareketler nedeniyle
başvuran tip 2 diyabetes mellitus tanılı 75 yaşındaki kadın hastanın incelemesinde laboratuvar ve
nörogörüntüleme tetkikleri sonucunda nonketotik hiperglisemiye bağlı hemikore-ballismus tanısı kondu. Hastada
glisemik kontrolünün sağlanmasını takiben tam klinik iyileşme izlendi.
Tartışma: Hemikore-ballismus kliniği ile prezente olan ileri yaşlı olgularda ilk olarak akla sekonder nedenler
getirilmelidir. Diyabetes mellitus öyküsü olan yaşlılarda nonketotikhiperglisemi ani gelişen hiperkinetik hareket
bozukluklarının en sık nedenidir. Tekrarlayan atakların hayati risk taşıdığı unutulmamalı ve hastalar dikkatle
değerlendirilmelidir.

SUMMARY
Introduction: One of the rare complications of type 2 diabetes mellitus (DM) is hemichorea-ballism syndrome
with non-ketotic hyperglycemia. The second most common cause of these movement disorders is hyperglycemia
after stroke attacks in eldery. The main purpose of the treatment is to provide adequate glycemic control.
Case:A 75-year-old female patient with type 2 diabetes mellitus who had been referred for an intermittent
involuntary movement over the last month. She was diagnosed with nonketotic hyperglycemia with laboratory and
neuroimaging findings. By providing glisemic control full clinical improvement was observed.
Conclusion:In eldery presenting with hemichorea-ballism syndrome, secondary reasons should be brought to
mind firstly. Nonketotic hyperglycemia is the most common cause of sudden hyperkinetic movement disorders in
older adults with diabetes. Patients should be carefully assessed because of the high mortality risk of the
recurrent nonketotic hiperglycemic attacks.

GİRİŞ
Hiperkinetik hareket bozuklukları istemsiz olarak
ortaya çıkan ve amaç dışı hareketlerdir. Kore

düzensiz, hızlı, sıçrayıcı veya akıcı, genellikle
ekstremitelerin distalinde hakim küçük amplitüdlü
istemsiz hareketler olup, eğer bu istemsiz hareketin amplitüdü büyük ve ekstremite proksimalini
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tutuyorsa ballismus denir. Kore ve ballismus bir
arada bulunabilirler. Bu hareket bozuklukları genellikle 50 yaş üzerinde ve kadınlarda görülmektedir(1).
Bazal gangliyonların afferent ve efferent subtalamopallidal yollarını kesen lezyonlarında koreik
ve ballistik hareketlerin olduğu bilinmektedir. Kore
ve ballismus, etyolojik olarak primer ve sekonder
olmak üzere ikiye ayrılır. Genetik kökenli olan
kore sendromları dışında; vasküler, otoimmün,
ilaç etkisi, metabolik veya enfeksiyona sekonder
olarak ortaya çıkabilir. Yaşlılarda vasküler etyolojiler sık iken, gençlerde enfeksiyon ya da otoimmun nedenli kore daha sıktır(2). Bu nedenle
hemikore-ballismus kliniği ile prezente olan ileri
yaş olgularda ilk olarak akla sekonder nedenler
getirilmelidir.
Hiperglisemi en sık metabolik kökenli kore ve
ballismus nedenidir. Non-ketotik hiperglisemide,
bilinç düzeyinde değişiklik olmaksızın unilateral
veya jeneralize kore-ballismus gelişebilir. Patogenezinde bazal gangliyonlarda GABA’nın azalması, hiperglisemiye bağlı striatumda dopaminerjik aktivitede artış, hipervisköziteye bağlı kanbeyin bariyeri hasarı ve striatumda oluşabilecek
peteşi veya enfarktların olabileceği bildirilmiştir
(3). Kan şekeri kontrol altına alınınca koreballismus kliniğinde de iyileşme gözlenir(4).
Bu yazıda paroksismal ipsilateral hemikoreballismus atakları ile başvuran ileri yaş diyabetik
bir olgu sunulmaktadır.

OLGU
Yaklaşık yirmi yıldır Tip 2 DM tanısıyla oral antidiyabetik ilaç kullanan 75 yaşındaki kadın olgu
son bir aydır olan, birkaç gün sürüp geçen, sadece uyanık olduğu dönemlerde ortaya çıkan sol kol
ve bacakta istemsiz hareketler yakınmasıyla
başvurdu.
Olgunun nörolojik muayenesinde sol üst ekstremiteproksimalinde yüksek amplitüdlü düzensiz
hareketler, sol alt ekstremite distalinde düşük
amplitüdlü istemsiz hareketler, kontrolsüz ağız
açma, sağa-sola dil ve çene oynatma şeklinde
istemsiz hareketler mevcuttu. Nörogörüntülemesinde MRG’de T1 ağırlıklı kesitlerde sağda kaudat nukleus ve putamende hiperintensite izlendi
(Şekil 1). Yapılan EEG’de hareket artefarktı
dışında anormal bulgu saptanmadı. Laboratuvar
tetkiklerinde kan şekeri 620 mg/dl, idrarda (+++)
glukoz saptanmış olup keton negatifti. Venöz kan
gazında pHdeğeri 7,3 idi. Biyokimya tetkiki hafif
artmış üre ve kreatinin değerleri dışında normaldi. Serum osmolaritesi de normal olarak hesaplandı (240 mosm/L). Olgu mevcut laboratuvar
sonuçları ve nörolojik muayene bulguları itibariyle
“non-ketotik hiperglisemi ile ilişkili kore-ballismus”
olarak değerlendirildi. Parenteral insülin infüzyonu ve hidrasyon desteği sonrası kan şekeri
kontrolü sağlanan olgunun klinik bulgularında tam
düzelme olduğu gözlendi.

Şekil 1. T1w kesitlerde sağ kaudat nukleus ve putamende hiperintensite, T2w ve flair kesitlerde hafif hipointensite görünümü.
(sağ temporo oksipitalde artefakt nedenli hiperintens görünüm)

88

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital)

TARTIŞMA
Hiperglisemiye bağlı hiperkinetik hareket bozuklukları ilk kez 1960 yılında Bedwell tarafından
tanımlanmıştır (5). Bu hareket bozuklukları hemikore ve/veya hemiballismusşeklinde olabilir.
Hemiballismusun inmeden sonraki en sık ikinci
sebebi hiperglisemidir (1).
Bazı hastalarda DiyabetesMellitus tanısı öncesi
bu istemsiz hareketler ortaya çıkarak hastanın
tanı almasını sağlayabilmektedir. Ancak çoğunlukla hiperglisemi ile ilişkili kore-ballismus (HİKB)
tablosu50-80 yaş arası, yeterli glisemik kontrol
sağlanamamış tip 2 diyabetik hastalarda görülmektedir (2). Olgumuz da yaklaşık 20 yıldır tip 2
diyabet tanılı olup düzensiz oral antidiyabetik
kullanımı ve diyet uyumsuzluğu mevcuttu.
Patofizyolojisi hakkında pek çok hipotez ortaya
atılmış ve halen net bir sonuç ortaya konulmamış
olmakla beraber;hiperglisemiye bağlı sekonder
vasküler direnç ve viskozite artışı, santral metabolizma hızında azalma ile GABA tüketimindeki
artışın esas olarak rol oynadığı düşünülmektedir
(3).
Nörogörüntülemede bazal gangliyonlar düzeyinde BT’de hiperdens ve MRG’de T1 hiperintens
görünüm izlenebileceği gibi, kliniğe rağmen
görüntüleme tamamen normal olabilmektedir (6).
Hiperglisemi veya serebral iskeminin neden
olduğu kaudat nükleus ve putamendeki GABA
erjik nöronların disfonksiyonunun bu kliniğe yol
açtığı belirtilmektedir. İskemi sırasında, indirekt
yoldaki nöronların fonksiyonel yetersizliğe girdiği,
direkt yoldaki nöronların ise korunduğu düşünülmektedir. Fonksiyonel olarak korunmuş olan
direkt yoldaki nöronların hiperosmolaritede görü-

len azalmış epileptik eşik nedeniyle ateşlenmeye
başladığı ve böylece direkt yoldaki bu aşırı
aktivitenin de metabolik düzensizliğe yol açtığı
bilinmektedir (7,8). Peteşiyel kanamalar ise iskemik hasarın en çok olduğu indirekt yol üzerinde
görüldüğünden BT’de hiperdens alanlar olarak
görülebilmektedir.
Olgumuzda da özellikle vurgulandığı şekilde bu
istemsiz hareketlerin özellikle uykuda kaybolması
karakteristik bir özelliktir. Kan şekeri düzeyinin
regülasyonu istemsiz hareketlerin düzelmesindeki en etkili faktördür (4). İyileşme çoğunlukla
saatler içinde ortaya çıkmaktadır. Ancak hastaların %20’sinde, üç aydan fazla süren hemiballismus kliniği veya hipergliseminin düzeltilmesine
rağmen düzelmeyen ve geç rekürrens gösteren
atipikolgular da bildirilmiştir (9).
Olgumuzda ek bir medikal tedaviye ihtiyaç
duyulmaksızın hipergliseminin ortadan kaldırılmasıyla dramatik iyileşme görülmüş olsa da bazı
olgularda hipergliseminin kontrol altına alınmasına rağmenek bir medikal tedavi gerekebilmektedir. Bu durumda nöroleptikler, benzodiazepin,
tetrabenazin, rezerpin, valproat veya levetirasetam tercih edilebileceği belirtilmiştir (10).
Sonuç olarak; hiperglisemi bazal ganglionlarda
nöronal disfonksiyona yol açarak hiperkinetik
hareket bozukluklarına neden olabilen sık bir
durum olup hastalarda bulgular genellikle geri
dönüşümlüdür. Ancak olgumuzda tanımlandığı
gibi sık aralıklarla tekrarlayan hiperglisemik hemikore-ballismus atakları halinde uzayan hiperglisemi sonucu ortaya çıkan serebral iskemi ve
GABA kaybına bağlı ölümle dahi sonuçlanabilecek bu önemli kliniğe dikkat çekmek amacıyla
olgumuz sunulmaya değer bulunmuştur.
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