G‹R‹ﬁ
Serebral otozomal dominant arteriyopati, subkortikal
infarktlar ve lökoensefalopati ile seyreden "CADASIL"
terimi ilk kez Tournier-Lasserve taraf›ndan önerilmiﬂtir.
Bu durum daha önceden de “herediter multi-infarkt
demans›” veya “h›zl› seyirli Binswanger hastal›¤›”
olarak literatürde tan›mlanm›ﬂt›r.1 Yine 1993’te ayn›
araﬂt›rmac› hastal›k geninin 19. kromozomda
bulundu¤unu bildirmiﬂ,2 üç y›l sonra ise notch3
genindeki mutasyonlar›n hastal›ktan sorumlu oldu¤u
gösterilmiﬂtir.3 Genel klinik özellikleri tekrarlayan inme
ataklar›, migren ya da migrene benzer baﬂ a¤r›lar›,
epileptik nöbetler, progresif kognitif bozukluklar
ﬂeklinde özetlenebilir. Pek çok olguda psödo bulber
palsi ve inkontinas ile beraber frontal-subkortikal
demans geliﬂmektedir. Otozomal dominant kal›t›mla
aktar›lan bu hastal›k, etkilenmiﬂ bireyde bir ya da
birden fazla klinik bulguyu sergileyebilece¤i gibi, ayn›
aile bireyleri aras›nda dahi fenotipik farkl›l›klar
gösterebilmektedir.4,5,6 Baﬂlang›çta beyaz ›rka özgü bir
hastal›k oldu¤u düﬂünülmekle birlikte, tipik özellikleri
di¤er etnik topluluklarda da saptanm›ﬂ, genetik
incelemeler sonucu notch3 geninin farkl› mutasyonlar›n› taﬂ›yan CADASIL ailelerinin say›s› gün geçtikçe
artm›ﬂt›r.7,8,9 Orijinal raporlarda notch3 geninde en s›k
ekzon 3 ve 4 lokasyonunda mutasyon oldu¤u
bildirilmiﬂse de daha sonraki çal›ﬂmalar mutasyon yeri
s›kl›¤›n›n toplumlara göre de¤iﬂebilece¤ini, 5–6–11 ve
18. ekzonlarda da s›kça mutasyon saptanabilece¤ini
belirtmiﬂtir.8 Çok say›da ekzona sahip notch3 geninde
tüm ekzonlar›n araﬂt›r›lmas›n›n zaman ve ekonomik
aç›dan yüksek bir maliyet getirece¤i düﬂünülmüﬂ,
patolojik ve nöroradyolojik incelemelerin tan›ya katk›s›
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Deri ve kas arteriolerinde monoklonal
notch3 antikor ile immunohistokimyasal inceleme
sonras› elektronmikroskopik olarak granular osmofilik
materyal (GOM) birikimlerinin gösterilmesi ile birlikte
sistemik bir vaskülopati oldu¤u kabul edilmiﬂ, ayr›ca
deri biyopsisi tan› yöntemleri aras›nda yerini alm›ﬂt›r.
Önceleri tüm semptomatik olgularda GOM
birikimlerinin var oldu¤u söylenmiﬂ olsa da sonraki
çal›ﬂmalar GOM negatif olgular olabilece¤ini
belirtmiﬂtir.4,10 Nöroradyolojik incelemelerden beyin
MRG’de temporal lob anterior beyaz cevher (polar

bölge) ve eksternal kapsulde hiperintensite varl›¤›
nöroradyolojik
olarak
CADASIL
tan›s›n›
4,11
desteklemektedir. Biz iskemik inme ata¤› nedeni ile
araﬂt›rd›¤›m›z bayan hastada, inme-demanspsödobulber palsi bulgular› yönünden zengin aile
hikâyesi bilgisi üzerine beyin MRG inceledik. Vasküler
risk faktörleri aç›s›ndan da zengin bir öz geçmiﬂe sahip
olan hastan›n MRG’sinde CADASIL için destekleyici
bulgular› gördük ve genetik inceleme ile notch3 geni,
4. ekzonda R133C lokasyonunda defekt saptayarak
CADASIL tan›s›n› do¤rulad›k. Ulaﬂabildi¤imiz kadar› ile
ülkemizden bildirilmiﬂ olan mutasyonlardan farkl›
olarak ilk kez R133C lokasyonunda defekt saptanan bu
olgunun klinik özelliklerini, aile içindeki fenotipik
farkl›l›klar›n› ve nöroradyolojik özelliklerini paylaﬂmay›
amaçlad›k.

Olgu
47 yaﬂ›nda, sa¤ el dominant kad›n hasta, sol kol ve
bacakta kuvvetsizlik nedeni ile araﬂt›rmaya al›nd›.
Hiperakut sol hemiparezi nedeni ile yap›lan BBT’de
küçük damar hastal›¤›n› düﬂündürecek lakünleri vard›.
Arteryal tansiyon normal ve elektrokardiyografi
de¤erlendirmesi normal sinüs ritmiydi. Karaci¤er,
böbrek, tiroid fonksiyon testleri, B12 ve folat düzeyleri
normal, kan ﬂekeri 180 mg/dL (normal: 74-106 mg/dL)
idi ve hiperlipidemisi vard›. Trans-torasikekokardiyografi (TTE) ve karotis-vertebral doppler
tetkiki normal s›n›rlardayd›. Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) kriterlerine
göre demans yoktu. Mini Mental State Examinations
29/30 idi ve kopyalama fonksiyonunu yapamam›ﬂt›.
On beﬂ kelimelik sözel bellek testinde spontan
hat›rlama 11 idi ve kalan 4 taneyi ipucu ile tan›rken
yanl›ﬂ tan›malar› ve kelime uydurmalar› olmad›. Renk
körlü¤ü oldu¤u için stroop ve Wisconsin kart eﬂleme
testi de¤erlendirilemedi. Saat çiziminde ve Luria
alterne dizileri görevinde baﬂar›l›yd›. Öz geçmiﬂinde bir
y›l önce diplopi ve ataksi ile ﬂekillenen iskemik laküner
inme tan›s› vard› ve o dönem B12 vitamin düzeyi
düﬂüklü¤ü, diyabet, hiperlipidemi tespit edilmiﬂ,
antiagregan, B12 vitamini, antilipidemik ve antidiyabet
tedavi baﬂlanm›ﬂt›. O tarihten itibaren ilaçlar›n› düzenli
kullan›yordu. Soy geçmiﬂ bilgisinde inme, demans,
psödobulber palsi düﬂündürecek klinik bulgulardan

ﬁekil 1. Olguya ait MRG aksiyel kesitlerde, flair sekansta her iki temporal lob anterior beyaz cevher ve eksternal kapsülde hiperintens sinyal de¤iﬂiklikleri,
bilateral korona radiata düzeylerinde, sa¤ lentiform nükleus, sa¤ kaudat nukleus, sa¤ putamen ve mezansefalonda laküner infarkt alanlar›

zengin bir aile hikâyesi dikkat çekti. Diyabet,
hiperlipidemi gibi vasküler risk faktörlerini taﬂ›mas›na
ra¤men CADASIL düﬂüncesi ile beyin MRG yap›ld›.
MRG’de bilateral temporal lob anterior kesimlerinde
subkortikal, frontal ve parietal loblarda periventriküler
ak madde ile korona radiata düzeylerinde yayg›n yama
tarz›nda, T2 ve flair a¤›rl›kl› serilerde hiperintens,
iskemik-gliotik alanlar görüldü. Sa¤ kaudat nukleus,
sa¤ putamen ve internal kapsül posterior krusunda
akut iskemik odaklar, pons, mezansefalon, sa¤ kaudat
ve bilateral korona radiata düzeylerinde milimetrik
laküner infarktlar vard› (ﬁekil 1).
MRG bulgular›n›n CADASIL ön tan›s›n› desteklemesi
sonucu genetik inceleme yap›ld›.

Mutasyon Analizi
Genetik inceleme için 5cc EDTA’l› kan örne¤inden
tuzla çöktürme yöntemi kullan›larak DNA izolasyonu

yap›ld›. Notch3 geninde mutasyonun en s›k görüldü¤ü
3. 4. 5. ve 6. ekzonlar uygun primerler kullan›larak PCR
(polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile ço¤alt›l›p,
otomatik DNA dizi analizi ile (ABI PRISM 3130 Genetic
Analyzer, ABD) mutasyon analizi yap›ld›. Mutasyon
analizi sonucu Notch3 geni, 4. ekzonda, heterozigot
R133C mutasyonu saptand› (ﬁekil 2).

Aile Hikâyesi ve Klinik De¤erlendirme
Anne ve baban›n akrabalar› hakk›nda erken yaﬂta
öldükleri d›ﬂ›nda bilgi bilinmiyordu. Anne ve baban›n
akraba olmad›klar›, ancak ayn› köyün çocuklar›
olduklar› söyleniyordu.
Annenin genç yaﬂlar›ndan itibaren migren benzeri baﬂ
a¤r›lar› oldu¤u, 40 yaﬂlar›ndan sonra çocuksu
davran›ﬂlar, uygunsuz a¤lama-gülme ataklar›, idrar ve
gaita inkontinans› ilerleyici bir ﬂekilde eklenerek 51
yaﬂ›nda aniden öldü¤ü ö¤renildi.

ﬁekil 2. Notch3 geni R133C mutasyonunu heterozigot taﬂ›yan olgunun DNA dizi analizi görüntüsü. Notch3 geninin 475. pozisyonunda oluﬂan C >T de¤iﬂimi
sonucu Arjinin aminoasidi yerine Sistein aminoasidi kodlanm›ﬂt›r.

Baba 45 yaﬂlar›ndan sonra 4 kez inme geçirmiﬂ, ilk
inmeden sonra hipertansiyon ve diyabet tan›s› alm›ﬂt›.
Her inmeden sonra daha belirginleﬂen unutkanl›k,
hareketlerinde yavaﬂlama, denge bozuklu¤u,
konuﬂma bozuklu¤u, a¤lama gülme ataklar› eklenmiﬂ,
son 10 y›l›n› çevresi ile iliﬂkisiz yata¤a ba¤›ml› geçirmiﬂ
ve 73 yaﬂ›nda ölmüﬂtü.
Anne ve baban›n ölü do¤um ya da düﬂük hikâyesi
olmay›p 7 sa¤l›kl› do¤um yapm›ﬂlard›. Bize baﬂvuruyu
yapan 6 numaral› kardeﬂti.

ﬁekil 3. Birinci kardeﬂe ait saat çizimi, Luria alterne dizileri ve kopyalama
fonksiyonu

yoktu. Kognitif muayenede frontal-subkortikal tipte
bir demansa gidiﬂin göstergeleri vard›. MMT 26/30 idi.

Birinci kardeﬂ
En büyük abla 58 yaﬂ›ndayd›. Son iki y›l içinde 3 kez
geçici iskemik atak geçirmiﬂ ve bu süre içinde
antiagregan, antihipertansif ve antihiperlipidemik
tedavi düzenlenmiﬂti. Son inme ata¤›ndan sonra
unutkanl›klar› artan hastaya sitalopram 20 mg/gün
baﬂlanm›ﬂt›. Aile bireyleri hastan›n son 8-9 ayd›r içe
kapand›¤›n›, çevreye ilgisinin azald›¤›n›, evden d›ﬂar›
ç›kmak istemedi¤ini ifade ettiler. Eskiye göre
bencilleﬂti¤ini, sürekli televizyon izledi¤ini, açl›k ve
toklu¤unun fark›na varmad›¤›n› belirttiler. ‹nme
etyolojisine yönelik yap›lan elektrokardiyografi, TTE ve
karotis-vertebral doppler tetkikinde aç›klay›c› bir
neden bulunamam›ﬂt›. Obezitesi olan hastan›n açl›k
kan ﬂekeri 116, demir eksikli¤i anemisi, hafif
sedimantasyon yüksekli¤i (1/2 saat:23, 1 saat:68) ve
hiperlipidemisi saptand›. Nörolojik muayenede refleks,
kas zaaf›, serebellar ve duyu sistemi ile ilgili bozukluk

Dikkat ve hesap yapma ile ilgili bölümden 2, uzun
süreli kay›ttan 1 ve kopyalamadan 1 puan
kaybetmiﬂti. On beﬂ kelimelik sözel bellek testinde
kendili¤inden hat›rlama 9 idi ve kalan 6 taneyi ipucu
ile tan›rken yanl›ﬂ tan›malar› ve kelime uydurmalar›
oldu. Stroop testinde renkleri tan›ma ve normal
okumada problem yok iken çeldiricili okumada
sadece 6 do¤ru yapt›. Saat çiziminde rakamlar›n
yerleﬂtirilmesinde hatalar yapt› ve Luria alterne
dizileri görevinde uygunsuz yan›t› bask›lamada
zorland›¤› görüldü (ﬁekil 3). Wisconsin kart eﬂleme
testinde baﬂar›l› olamad›. Beyin MRG serebral derin
ve subkortikal ak maddede yayg›n, lentiform
nukleus, talamus, beyin sap› ve serebellar ak madde
düzeyinde odaksal T1 a¤›rl›kl› sekanslarda
hipointens, T2 ve flair sekanslarda hiperintens,
yayg›n de¤iﬂiklikler rapor edilmiﬂti (ﬁekil 4).

ﬁekil 4. Birinci kardeﬂe ait MRG aksiyel kesitlerde, T2 sekansta her iki temporal lob anterior-medial beyaz cevher, eksternal kapsül, lateral ventriküllerin frontal
ve oksipital horn komﬂuluklar›nda hiperintens sinyal de¤iﬂiklikleri, lentiform nukleus, talamus ve beyin sap›nda laküner infarkt alanlar›

‹kinci kardeﬂ
‹kinci kardeﬂ kad›nd›, ergenlik yaﬂlar›ndan itibaren
migrene benzer baﬂ a¤r›lar› varken tahmini 35
yaﬂlar›ndan sonra iki kez epileptik nöbet benzeri olay
yaﬂam›ﬂ ve 37 yaﬂ›nda ani bilinç kayb›yla ölmüﬂtü.

Üçüncü kardeﬂ
Üçüncü kardeﬂ kad›nd›r ve ﬂu an 53 yaﬂ›ndad›r.
‹stanbul d›ﬂ›nda yaﬂayan hastan›n anamnez özellikleri
telefon ile ö¤renilip iste¤imiz üzerine BBT tetkiki
klini¤imize gönderildi. Yirmili yaﬂlardan itibaren
tan›mlay›c› anlat›lamayan baﬂ a¤r›lar› oldu¤u, 40
yaﬂlar›ndan sonra aﬂ›r› hastal›k, ölüm korkusu, bununla
birlikte hijyen kurallar›na ayk›r› davran›ﬂlar, ald›rmazl›k
ruh hali, eﬂine karﬂ› ﬂüphecilik, ayn› düﬂünceye
saplan›p tekrar tekrar ayn› ﬂeyleri konuﬂma, saatlerce
ayn› eyleme devam etme gibi sözel ve davran›ﬂsal
perseverasyonlar ﬂeklinde davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri
baﬂlad›¤› anlat›ld›. Bir-iki y›l içinde yürüyüﬂü yavaﬂlay›p
dengesizleﬂti¤i, uygunsuz a¤lama-gülme ataklar›,
yutma ve konuﬂma bozuklu¤u eklendi¤i, son 5 y›ld›r
yata¤a ba¤›ml› yaﬂad›¤› ve art›k yak›nlar›n› tan›mad›¤›
belirtildi. Bu süre içinde antihipertansif, antiagregan ve
diyabet tedavisi uygulanan hastan›n BBT’sinde
lentiform nukleuslarda milimetrik lakünler, kapsüla
eksternalarda ve beyaz cevher alanlar›nda solda daha
belirgin iskemik de¤iﬂiklikler görüldü.

ve normal okumada problem yok iken çeldiricili
okumada (enterferans durumu) 8 hata yapt›. Luria
alterne dizileri görevinde uygunsuz yan›t› bask›lamada
zorland›¤› görüldü (ﬁekil 5). Wisconsin kart eﬂleme
testinde baﬂar›l› olamad›. Saat çiziminde rakamlar›n
yerleﬂtirilmesinde yanl›ﬂl›klar yapt›. Beyin MRG’de sol
fronto-parietal subkortikal-derin periventriküler ak
maddede birkaç adet flair ve T2 sekanslarda
hiperintens iskemik odaklar görüldü (ﬁekil 6).

ﬁekil 5. Dördüncü kardeﬂe ait saat çizimi ve Luria alterne dizileri görevi

Dördüncü kardeﬂ
Dördüncü kardeﬂ erkektir ve ﬂu an 51 yaﬂ›ndad›r. 38
yaﬂ›ndayken sekelsiz düzelen inme ata¤› geçirmiﬂ ve
sonras›nda antiagregan, antihipertansif tedavi alt›nda
tekrarlamam›ﬂt›. Normal sinüs ritminde olan hastan›n
TTE, karotis-vertebral doppler tetkikinde inme
etyolojisini aç›klayacak bir bulgu yoktu. Biyokimyasal
de¤erlendirmelerinde hiperlipidemi tespit edildi. Obez
görünümlü hastan›n açl›k kan ﬂekeri 120, HDL 20 ve
dikkat çekici bir anti-TPO yüksekli¤i (130 IU/mL, N<30)
olup di¤er incelemeler normaldi. DSM-IV kriterlerine
göre demans yoktu. MMT 28/30 idi. Dikkat ve hesap
yapma ile ilgili bölümden 1, uzun süreli kay›ttan 1
puan kaybetmiﬂti. On beﬂ kelimelik sözel bellek
testinde spontan hat›rlama 12 kelime idi ve kalan 3
tanesini de ipucuyla tan›m›ﬂt›. Yanl›ﬂ tan›mas› ve yeni
kelime üretimi yoktu. Stroop testinde renkleri tan›ma

ﬁekil 6. Dördüncü kardeﬂe ait MRG aksiyel kesitte, flair sekansta sol
fronto-parietal ak maddede milimetrik boyutta iskemik lezyonlar

Beﬂinci kardeﬂ
Beﬂinci kardeﬂin kad›n ve ﬂu an 48 yaﬂ›nda oldu¤u, on
y›l öncesinde konuﬂma ve yutma bozuklu¤u baﬂlad›¤›,
daha sonraki y›llarda çocuksu davran›ﬂlar, uygunsuz
duygu
gösterileri,
a¤lama-gülme
ataklar›,
unutkanl›klar, idrar ve gaita inkontinans› eklendi¤i
anlat›ld›. Hasta ‹stanbul d›ﬂ›nda bir köyde yaﬂad›¤› ve
görüﬂmedikleri için daha fazla bilgi al›namad›.

Yedinci kardeﬂ
Yedinci kardeﬂ erkektir ﬂu an 45 yaﬂ›ndad›r. Nörolojik
ve kognitif muayenesi normaldi. Biyokimyasal
de¤erlendirmelerinde hiperlipidemi ve açl›k kan ﬂekeri

yüksekli¤i vard›. Lipit düﬂürücü tedavi ve diyetle
kontrol alt›na al›nd›. Hastaya psikolojik olarak
huzursuzluk verece¤i kanaatiyle nöroradyolojik
görüntüleme yap›lmad›.

YORUM ve SONUÇ
‹skemik sol hemiparezi nedeni ile de¤erlendirilen
hastan›n inme-demans-psödobulber palsi bulgular›
yönünden zengin aile hikâyesi vard›. Bir y›l önce
geçirilmiﬂ laküner inme, hiperlipidemi, diyabet gibi
vasküler risk faktörlerine sahip olmas›na ra¤men bu
zengin aile hikâyesi nedeni ile CADASIL düﬂünüldü ve
beyin MRG yap›ld›. CADASIL için MRG bulgular›
multipl ve fokal laküner infarktlar, T2-a¤›rl›kl› serilerde
serebral beyaz cevherde yayg›n hiperintens görünüm
olarak bildirilmiﬂtir.4,11 Ay›rt edici olmayan bu bulgular
ayn› zamanda kardiyovasküler risk faktörlerine sahip
hastalarda serebral küçük damar hastal›¤›n›n ya da
iskemik lökoaerosisin de göstergeleri olabilir.
Nöroradyolojik olarak CADASIL tan›s›nda belirleyici
olabilecek bulguyu araﬂt›rmak amaçl› CADASIL tan›s›
kesinleﬂmiﬂ MRG imajlar› ile küçük damar hastal›¤› ile
iliﬂkili iskemik lökoaerosis MRG imajlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ:
temporal lob beyaz cevher ön bölgeleri (temporal pol)
ve eksternal kapsülde T2 a¤›rl›kl› serilerde görülen
hiperintensitenin CADASIL tan›s›n› destekledi¤i,
iskemik lökoaerosiste ise di¤er bulgulara ek olarak
temporal lob arka bölgelerinde hiperintens
de¤iﬂiklikliklerin olabilece¤i bildirilmiﬂtir.4 Bizim
hastam›zda MRG T2 ve flair a¤›rl›kl› imajlarda temporal
lob beyaz cevher ön bölgeleri ve eksternal kapsülde
hiperintensite görülerek CADASIL tan›s› desteklendi.
Yap›lan DNA analizi sonucu notch3 geni, 4. ekzonda
bulunan R133C mutasyonunu heterozigot olarak
taﬂ›d›¤› ö¤renildi ve CADASIL tan›s› do¤ruland›. Ailenin
di¤er bireylerine genetik inceleme yap›lamad›. Yaﬂayan
aile bireylerinden 1 numaral› kardeﬂin 3 kez iskemik
inme hikâyesi, frontal-subkortikal demans düﬂündüren
davran›ﬂsal ve nöropsikolojik test profili, MRG’de
temporal pol ve eksternal kapsül hiperintensite
bulgular› nedeni ile genetik inceleme yap›lamam›ﬂ olsa
dahi CADASIL olabilece¤i düﬂünüldü. De¤erlendirdi¤imiz 4 numaral› kardeﬂ ise hipertansiyon,
hiperlipidemi, obezite gibi kardiyovasküler risk

faktörlerini taﬂ›makta olup bir kez inme ata¤›
geçirmiﬂti. MRG CADASIL için ay›rt edici olmay›p,
lakünleri vard›. Saat çizimi, stroop testinde çeldiricili
okumada 8 hata yapmas›, Luria alterne dizileri görevi
ve Wiskonsin kart eﬂleme testinde baﬂar›l› olamamas›
kognitif görünüﬂ aç›s›ndan takibini gerekli k›ld›, ancak
CADASIL aç›s›ndan etkilenmiﬂ bir birey olup olmad›¤›
konusunda yarg›ya var›lamad›. Yedi numaral› kardeﬂ
ise hiperlipidemi ve açl›k kan ﬂekeri yüksekli¤i d›ﬂ›nda
sistemik, nörolojik ve kognitif aç›dan sa¤l›kl› olarak
de¤erlendirilip nöroradyolojik inceleme yap›lmam›ﬂt›.
ﬁimdilik etkilenmemiﬂ görünen bu kardeﬂ hakk›nda da
karar verilemedi. Direkt muayene edilemeyip aileden
al›nan bilgiler arac›l›¤› ile kesin olmasa da anne, 2, 3 ve
5 numaral› kardeﬂlerin büyük olas›l›kla etkilenmiﬂ
bireyler oldu¤u, baban›n da vasküler risk faktörlerini
taﬂ›makla birlikte CADASIL olma olas›l›¤›n› korudu¤u
düﬂünüldü. Çünkü anne ve baban›n her ne kadar
akraba olmad›klar› belirtilmiﬂ olsa da ayn› köyün
çocuklar›yd› ve her ikisinin de aile büyükleri erken
yaﬂlarda ölmüﬂlerdi, bu nedenle ayr›nt›l› bilgi sahibi
olamad›klar› iletilmiﬂti. Tüm bunlarla beraber bu ailede
en ﬂüphesiz veri, genetik inceleme yapabildi¤imiz 6
numaral› kardeﬂin notch3 geni, 4. ekzonda R133C
mutasyonunu heterozigot olarak taﬂ›d›¤›yd›.
Ülkemizden ﬂimdiye kadar CADASIL mutasyonu
saptanan 4 aile bildirilmiﬂtir. Bu ailelerdeki mutasyonlar
2 ailede R110C, di¤erlerinde C201R ve R90C
lokasyonlar›ndad›r.12,13 Eriﬂebildi¤imiz yay›nlarda Türk
ailelerde bildirilmiﬂ R133C mutasyonuna rastlayamad›k. Bu mutasyon Fin ailelerde s›k olarak bildirilmiﬂtir.
Fin kaynakl› bu çal›ﬂmada homozigot ve heterozigot
bireyler karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, bu iki grubun klinik olarak ay›rt
edilemeyece¤i ancak homozigot bireyler hakk›nda
daha çok say›da çal›ﬂma yap›lmas› gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r.14 Belki de bizim de¤erlendirdi¤imiz bu aile içinde
homozigot bireyler vard›r ama biz ﬂimdilik bilemiyoruz.
Sonuç olarak CADASIL için halen yayg›n olan görüﬂ
hem aile içi, hem de aileler aras› net bir genotip-fenotip
iliﬂkisinin gösterilemedi¤idir. Bizim inceledi¤imiz bu
ailede de ayn› görüﬂ desteklenmiﬂ, flair veT2-a¤›rl›kl›
MRG’de eksternal kapsül ve temporal lob anterior
beyaz cevher bölgelerindeki hiperintensite varl›¤›n›n
CADASIL tan›s›ndaki önemine dikkat çekilmiﬂtir.
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