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ÖZET
Lafora hastal›¤›, otozomal resesif geçiﬂ gösteren, miyoklonik ve oksipital nöbetlerle karakterize, ilerleyici demans, ataksi ve dizartri ile
seyreden tipik bir progresif miyoklonik epilepsidir. Bu sunumda miyoklonik ve jeneralize tonik klonik nöbetler, ilerleyici mental y›k›m,
ataksi ve dizartri ile baﬂvuran ve ter bezi biyopsileri ile Lafora hastal›¤› tan›s› konan iki kardeﬂ olgu tart›ﬂ›lmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Miyoklonik epilepsi, progresif, Lafora hastal›¤›.

ABSTRACT
Two Siblings Diagnosed as Lafora Disease
Yasemin Biçer Gömceli, Abidin Erdal, Gülnihal Kutlu, Levent Ertu¤rul ‹nan
Department of Neurology, Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Lafora disease is a typical progressive myoclonic epilepsy that is characterized by autosomal recessive inheritance, myoclonic and occipital seizures, progressive dementia, ataxia, and dysarthria. Two siblings with myoclonic and generalized tonic clonic seizures, progressive dementia, ataxia and dysarthria, who were diagnosed as Lafora disease by sweat gland biopsy, are discussed.
Key Words: Myoclonic epilepsy, progressive, Lafora disease.
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G‹R‹ﬁ
Tüm epilepsilerin %1’inden az›n› oluﬂturan progresif
miyoklonik epilepsilere (PME) herediter nörodejeneratif
süreçler neden olmaktad›r. PME’ler, tedaviye dirençli ﬂiddeti giderek artan miyokloniler, ilerleyici mental y›k›m ve
serebellar bulgular ile iliﬂkili bir grup heterojen sendromu
içermektedir. Lafora hastal›¤›, otozomal resesif geçiﬂ gösteren, miyoklonik ve oksipital nöbetlerle karakterize, ilerleyici demans, ataksi ve dizartri ile seyreden tipik bir
PME’dir. Ter bezlerinde izlenen poliglukozan Lafora inklüzyonlar› hastal›k için patognomonik olup, di¤er PME’lerde saptanmaz. Hastal›¤›n progresyonu 5-10 y›l sürerken
tedavi daha çok nöbet kontrolünü sa¤lamaya çal›ﬂmakla
s›n›rl›d›r. Olgular›n ço¤unda hemen her nöbet tipinden s›k
status epileptikus ataklar› izlenir ve düﬂme ataklar›na neden olan negatif miyokloniler ciddi sorun teﬂkil eder (1).
Bu olgu sunumunda amac›m›z; PME tablosunda baﬂvuran
iki kardeﬂte Lafora hastal›¤› tan›s›na var›ﬂ sürecimiz ve ard›ndan olgular›n takip ve tedavisinde yaﬂanan güçlükleri
paylaﬂmakt›r.
OLGULAR
Olgu 1
On sekiz yaﬂ›nda erkek hasta, dört gündür devam
eden sürekli uyuma, bilinç bulan›kl›¤›, çevre ile iletiﬂimde
azalma, yürüyememe ﬂikayetleri ile acil servisimize baﬂvurdu. Daha öncesinde hiçbir yak›nmas› olmayan hastan›n 11
yaﬂ›nda ellerinde k›sa süreli s›çramalar baﬂlam›ﬂ ve birkaç
ay sonra jeneralize tonik klonik (JTK) nöbetler geliﬂmiﬂ. On
dört yaﬂ›nda bu öykü ile baﬂvurdu¤u merkez taraf›ndan
valproik asit (VPA) tedavisi baﬂlanm›ﬂ ve süregelen nöbetleri nedeniyle klonazepam (CLZ) tedavisi eklenmiﬂ. Son iki
y›ld›r s›çrayarak düﬂme, dengesizlik, konuﬂma bozuklu¤u
ve anlamada zorluk baﬂlam›ﬂ ve okulunu b›rakmak zorunda kalm›ﬂ. Son bir haftad›r ilaçlar›n› kullanm›yormuﬂ.
Nörolojik muayenede; genel durumu kötü, uykuya meyilli, yönelim bozuklu¤u mevcuttu ve kooperasyonu oldukça k›s›tl›yd›. Ataksi, dizartri ve muayene s›ras›nda s›k izlenen negatif miyoklonik nöbetleri mevcuttu. Di¤er bulgular
normaldi. Hasta ileri tetkik ve tedavi amaçl› yat›r›ld›.
Olgu 2
On alt› yaﬂ›nda erkek hasta, kardeﬂinin baﬂvurusundan
sonra aile taraf›ndan kontrol amaçl› olarak epilepsi poliklini¤imize getirildi. ‹lk kez 14 yaﬂ›nda baﬂlayan özellikle sabahlar› ellerinde s›çrama, gözlerinde k›sa süreli kayma ataklar›, s›çramalara ba¤l› düﬂmeler ve bu ﬂikayetlerden üç ay
sonra görülen JTK nöbetlerle baﬂvurdu¤u merkez taraf›ndan CLZ tedavisi baﬂlanm›ﬂ. Son bir y›ld›r, konuﬂmas›nda
bozukluk, dengesizlik ve anlamada zorluk tabloya eklenmiﬂ. Oldukça baﬂar›l› bir ö¤renci iken okulunu dondurmak
zorunda kalm›ﬂ. Son bir haftad›r ilaçlar›n› kullanm›yormuﬂ
ve son üç gündür belirginleﬂen anlama güçlü¤ü varm›ﬂ.
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Nörolojik muayenede; genel durumu orta, bilinci aç›k,
oryantasyonu k›smen bozuk ve kooperasyonu k›s›tl›yd›. Dizartri ve minimal ataksi mevcuttu. Muayene s›ras›nda seyrek izlenen negatif miyoklonik nöbetler, k›sa süreli dalmalar ve gözlerde nistagmoid hareketler mevcuttu. Di¤er bulgular normaldi. Hasta tetkik ve tedavisinin düzenlenmesi
için yat›r›ld›.
Özgeçmiﬂlerinde belirgin özellik olmayan bu iki olgu
kardeﬂti. Anne-baba teyze çocuklar› olup, ikisi hasta ikisi
sa¤l›kl› toplam dört çocuklar› vard›. Akrabalar aras›nda bu
iki olgu d›ﬂ›nda benzer yak›nmas› olan birey yoktu.
Laboratuvar Bulgular›
Her iki olgunun laboratuvar incelemelerinde; rutin kan
say›m›, biyokimyasal parametreleri, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri normaldi. Elektroensefalografi (EEG) incelemelerinde olgu 2’de oksipital bölgelerde daha büyük amplitüdlü olmak üzere her iki olguda
da sürekli jeneralize diken ve çoklu diken dalgalar›n izlendi¤i dikkat çekiyordu (Resim 1,2). Her iki olgunun da posterior tibial somatosensöriyal uyar›lm›ﬂ potansiyel (SEP) çal›ﬂmalar›nda dev yan›tlar elde edildi. Koltuk alt› ve inguinal
bölge ter bezi biyopsileri yap›lan olgular›n her ikisinde de
ekrin ve apokrin bezlerde intrasitoplazmik PAS (+) inklüzyonlar izlendi (Resim 3,4).
Tan›, Klinik Gidiﬂ ve Tedavi
Her iki olguda da miyoklonik ve JTK nöbetler, ilerleyici
mental y›k›m, ataksi ve dizartri mevcuttu. Mevcut tablo
progresif miyoklonik epilepsi ile uyumlu olup, etyolojik
araﬂt›rma Lafora hastal›¤›n› iﬂaret ediyordu. ‹lk baﬂvuruda
izlenen akut konfüzyonel tablonun, klinik ve EEG bulgular› ile birlikte de¤erlendirildi¤inde antiepileptik ilaçlar›n kesilmesine ba¤l› nonkonvülzif status epileptikus ile uyumlu
oldu¤u düﬂünüldü.
Olgular›n ilaç tedavileri baﬂlanarak yeniden düzenlendi. Olgu 1’e daha önce almakta oldu¤u 1500 mg/gün
VPA, 6 mg/gün CLZ tedavisine, s›k tekrarlayan miyoklonik
nöbetleri nedeniyle levetirasetam (LVT) eklendi. Olgu 2’de
ise daha önceden almakta oldu¤u 6 mg/gün CLZ tedavisi
yeniden baﬂlanarak VPA tedavisi eklendi. Yaklaﬂ›k iki haftal›k yat›ﬂ sürecinde kliniklerinde belirgin düzelme izlendi;
kognitif tablolar› aileden al›nan bilgiye göre bazal seviyeye
ulaﬂt›; miyoklonilerinde seyrelme oldu. Ancak tekrarlanan
EEG’lerde belirgin de¤iﬂiklik izlenmedi (Resim 5,6).
Taburculuk tedavileri; olgu 1 için VPA 1500 mg/gün,
CLZ 6 mg/gün, LVT 2000 mg/gün, olgu 2 için VPA 1500
mg/gün, CLZ 6 mg/gün olarak düzenlendi.
Ayaktan poliklinik takipleri devam eden hastalar›n yaklaﬂ›k üç ay sonra yeniden ilaç kesimine ba¤l› benzer tablo
ile ikinci kez yat›r›larak tedavileri düzenlendi.
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‹kinci yat›ﬂtan üç ay sonraki kontrolde s›k tekrarlayan
JTK nöbetler, miyokloniler ve düﬂmelerin artmas› üzerine
tedavilerine her iki kardeﬂe de topiramat (TPM) eklendi.
100 mg/gün doza art›r›lmas› planland›.

bozuldu. VPA dozunun azalt›lmas›na ra¤men klinik tabloda düzelme yerine daha da kötüye gidiﬂ olmas›, kanamonyak düzeylerinin tutars›z olmas› nedeniyle, bu kez
akla gelen iki görüﬂ vard›:

TPM tedavisi baﬂland›ktan bir ay sonraki kontrolde
ilaç kullan›m› düzenli olan hastalar›n JTK nöbetleri olmamas›na ra¤men sürekli uyku hali, düﬂme ataklar›n›n s›klaﬂmas›, atakside a¤›rlaﬂma, kognitif bulgularda belirgin kötüleﬂme oldu¤u izlendi. Bu aﬂamada olgular; VPA tedavisine ba¤l› hiperamonemik ensefalopati, TPM tedavisine
ba¤l› a¤›r sedasyon, yeni bir nonkonvülzif status epileptikus ata¤› ya da hastal›¤›n ola¤an progresyonu ön tan›lar›
ile klini¤imize yeniden yat›r›ld›. Yap›lan rutin de¤erlendirmelerde anormallik yoktu. Kan VPA düzeyleri normal iken
kan amonyak düzeyleri yüksekti (Olgu 1: 131 µg/dL, Olgu
2: 160 µg/dL, normal: 40-80 µg/dL). EEG incelemeleri eskilerine benzer ﬂekilde jeneralize sürekli diken dalga aktivitesi gösterirken bu aktivitenin frekans›n›n bir miktar azald›¤› dikkat çekiyordu.

1. Tablo baﬂtan beri yeni bir nonkonvülzif status ata¤›
idi ve VPA dozlar› azalt›l›nca daha da a¤›rlaﬂt›.

Öncelikle VPA tedavisine ba¤l› hiperamonemik ensefalopati düﬂünülerek VPA dozlar› her iki olgunun da kademeli olarak azalt›ld›. Yat›ﬂlar›n›n alt›nc› gününde olgu 1’de
bir, olgu 2’de iki kez JTK nöbet geliﬂti ve mental durumlar› daha da kötüleﬂerek, yürüme ve konuﬂmalar› tamamen

2. Tablo, son eklenen TPM tedavisinin özellikle di¤er
antiepileptik ilaçlarla birlikte kullan›m›nda görülebilen
somnolansa ba¤l› idi.
Hiperamonemik ensefalopati olas›l›¤›ndan uzaklaﬂ›ld›¤› için VPA dozlar› art›r›ld›. TPM tedavisi azalt›larak kesildi ve VPA dozu kademeli olarak art›r›ld›. Takiplerinde JTK
nöbetleri olmayan hastalar›n tedavilerine miyoklonik nöbetlerine yönelik pirasetam eklendi. Yaklaﬂ›k 10 gün sonra her iki hasta da bazal kognisyon düzeylerine döndüler.
JTK nöbetleri kontrol alt›nda, dalma nöbetleri, miyoklonik nöbetleri ve buna ba¤l› düﬂme ataklar› azalm›ﬂ olarak
40 günlük yat›ﬂ› takiben taburcu edildiler. Taburculuklar›nda; olgu 1’in tedavi rejimi VPA 1500 mg/gün, CLZ 6
mg/gün, LVT 2500 mg/gün, pirasetam 4800 mg/gün,
olgu 2’nin tedavi rejimi VPA 1500 mg/gün, CLZ 4
mg/gün, LVT 1500 mg/gün ve pirasetam 4800 mg/gün
olarak düzenlendi.

Resim 1. Olgu 1’e ait, sürekli jeneralize diken ve çoklu diken dalgalar›n izlendi¤i EEG trasesi.
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Resim 2. Olgu 2’ye ait, oksipital bölgelerde daha büyük amplitüdlü diken ve çoklu diken dalgalar›n izlendi¤i EEG trasesi.

TARTIﬁMA
Progresif miyoklonik epilepsilerin birçok nedeni aras›nda en s›k izlenenler Unverricht–Lundborg hastal›¤›, Lafora
hastal›¤›, mitokondriyal ensefalomiyopatiler, nöronal seroid lipofuksinoz ve sialidoz’dur. ‹lk olarak 1911 y›l›nda Lafora ve Glueck taraf›ndan tan›mlanan ve patognomonik
inklüzyon cisimcikleri ile karakterize, otozomal resesif (OR)
kal›t›ma sahip olan Lafora hastal›¤›, en s›k Akdeniz ülkeleri ve Kanada’da görünen bir klinik tablo olup, ülkemizde
akraba evlilikleri nedeniyle görece s›k rastlanmaktad›r (2).
Baﬂlang›ç s›kl›kla 12-17 yaﬂlar aras›nda olmak üzere
geç çocukluk ve ergenlik dönemlerine rastlamaktad›r (3).
Olgular›m›zdan ilkinin baﬂlang›ç yaﬂ› 11, ikincisinin ise 14
idi. Hastal›¤›n baﬂlang›c›ndan önce hastalar›n fizik ve mental geliﬂimleri normal olmakla birlikte, hastalar›n ço¤unda
erken çocukluk döneminde izole febril ve febril olmayan
konvülziyon öyküsü vard›r. Hastal›¤›n ilk semptomlar› karakteristik olarak geçici körlük ve görsel varsan›larla seyreden oksipital nöbetlerdir (1). Ancak bizim olgular›m›z ilk
muayeneden itibaren hiçbir zaman görsel nöbetlerini tan›mlayacak mental durumda de¤illerdi. Aile ise daha çok
JTK nöbetleri önemsedi¤i için görsel nöbet öyküsü al›namad›. Lafora hastal›¤›nda miyoklonik nöbetlere ek olarak,
JTK nöbetler, atipik absanslar, atonik ve kompleks parsiyel
nöbetler görülebilmektedir (4,5). Miyoklonik nöbetler segmental, simetrik ve jeneralize olabilmektedir. Negatif mi-
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yokloniler s›kt›r ve masif miyoklonilere ba¤l› düﬂmeler görülebilmektedir. Epileptik nöbetlerin özelli¤i, zamanla daha dirençli hale gelmeleri ve herhangi bir nöbet tipinde s›k
status epileptikus geliﬂebilmesidir (1). Bizim olgular›m›zda
tan›mlayabildi¤imiz nöbet tipleri; negatif miyoklonik nöbetler, JTK nöbetler ve atipik absanslard›.
‹lerleyici kognitif bozulma, dizartri ve ataksi erken dönemde ortaya ç›karken demans zamanla geliﬂir (2). Her iki
olgumuzda da ilerleyici kognitif y›k›m, dizartri ve ataksi
mevcuttu. Olgular›m›z›n ilkinde ilk bulgular ile kognitif y›k›m›n baﬂlamas› aras›nda tan›mlanan süre beﬂ y›l iken, olgu 2’de bu süre bir y›l olarak bildirilmiﬂtir. Bunun nedeni
muhtemelen birden fazla çocu¤un etkilendi¤i ailelerde
subklinik miyokloniler, vizüel halüsinasyonlar ve mental
gerili¤in ikinci etkilenen çocukta daha erken fark edilebilmesidir (1). Pek çok hasta, hastal›¤›n baﬂlang›c›ndan sonraki 10 y›l içinde status epileptikus veya sinir sisteminin dejenerasyonuyla iliﬂkili komplikasyonlardan ölmektedir.
EEG’de zemin aktivitesinin yavaﬂlamas›, hastal›¤›n
progresyonuna ba¤l› olarak alfa ritminin kaybolmas›, uyku
özelliklerinin bozulmas› ve fotosensitivite yayg›nd›r. Jeneralize diken-dalga, çoklu diken dalga paroksizimlerinin yan› s›ra oksipital bölgede fokal anormallikler izlenebilir. Jüvenil miyoklonik epilepsi ve di¤er primer jeneralize epilepsilerden farkl› olarak uykuda epileptiform de¤iﬂiklikler azalmakta, kaybolmaktad›r. Hastal›¤›n son dönemlerinde EEG
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Resim 3. Olgu 1’e ait koltuk alt› ter bezi biyopsisinde intrasitoplazmik PAS(+) inklüzyonlar.
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Resim 4. Olgu 2’ye ait inguinal bölgeter bezi biyopsisinde intrasitoplazmik PAS(+) inklüzyonlar.

Resim 5. Olgu 1’e ait kontrol EEG trasesi; klinik düzelmeye ra¤men EEG bulgular›n›n devam etti¤i izleniyor.

anomallikleri daha da belirginleﬂmekte ve epileptiform deﬂarjlar neredeyse devaml› izlenmektedir (4). Olgular›m›z›n
her ikisinde de sürekli jeneralize diken-çoklu diken dalga
aktiviteleri izlenmiﬂ olup, olgu 2’de bu aktivitenin oksipital
bölgelerde daha büyük amplitüdlü oldu¤u dikkat çekmiﬂtir. ‹lk baﬂvuruda nonkonvülzif status epileptikus tablosu
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ile iliﬂkilendirilen bu EEG bulgular›n›n hastalar›n klinik düzelmelerine ra¤men de¤iﬂmemesi, bu EEG bulgular›n›n interiktal EEG özelli¤i oldu¤unu düﬂündürmüﬂtür. Olgular›m›z›n izlemi s›ras›nda bu EEG özelli¤i, hastalar›n klinik de¤iﬂimlerine EEG’nin katk›s›n› s›n›rland›rm›ﬂt›r.
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Resim 6. Olgu 2’ye ait kontrol EEG trasesi; klinik düzelmeye ra¤men EEG bulgular›n›n devam etti¤i izleniyor.

Özellikle hastal›¤›n erken dönemlerinde yüksek voltajl›
somatosensöriyel ve vizüel uyar›lm›ﬂ potansiyeller kaydedilebilir (1). Erken dönem olmamas›na ra¤men her iki olgumuzda da dev posterior tibial SEP yan›tlar› elde edilmiﬂtir. Hastal›¤›n baﬂlang›c›nda normal olan kraniyal manyetik rezonans
görüntüleme, hastal›¤›n ilerlemesine ba¤l› olarak atrofiyi tespit edebilmektedir. Postmortem incelemelerde demiyelinizasyon ve inflamasyonun olmad›¤› nöron kayb› görülmektedir. Bu kay›plar özellikle serebral ve serebellar korteks, bazal
ganglionlar, serebellar çekirdekler, talamus, hipokampus,
retina ve spinal kordun ön ve arka boynuzlar›ndad›r. Hastal›¤›n seyrinde görülen dirençli epileptik nöbetlerin kortikal
nöronal kay›plara ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir (1).
Hastal›¤›n tan›s›n›n konmas›nda rol oynayan Lafora cisimcikleri nöronlarda, kalp ve iskelet kas›nda, karaci¤erde,
ter bezlerinde periyodik asit-Schiff (PAS) ile boyanan oldukça uzun lineer bir periferik zinciri olan anormal glikojen molekülünden (poliglukozan) oluﬂmaktad›r (6). Yap›lan deri biyopsilerinde sadece apokrin ter bezlerinde de¤il
ekrin ter bezlerinde de Lafora cisimciklerinin görülmesi
yanl›ﬂ tan›y› önlemektedir (7). Bizim olgular›m›zda da hem
ekrin hem de apokrin ter bezlerinde Lafora cisimcikleri görülmüﬂtür. Ancak kesin tan› genetik araﬂt›rma ile konulmaktad›r. Olgular›n ço¤unda 6. kromozomun 24. lokusunda EPM2A geninde mutasyon mevcuttur. Delesyonlar
en s›k olarak görülen mutasyonlard›r. Bu gen bir protein
fosfataz olan laforin proteinini kodlamaktad›r. Yeni genetik çal›ﬂmalarda laforin proteininin aﬂ›r› glukojen fosforilasyonunu bask›lad›¤› ve normal yap›da glukojen metaboliz-
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mas› için önemli bir komponent oldu¤u bildirilmiﬂtir (8).
Hastal›¤a neden olan bir baﬂka mutasyon ise 6. kromozomun 22. lokusunda bir ubikuitin ligaz olan malin proteinini kodlayan EPM2B geninde tan›mlanm›ﬂt›r (2,9). Malin-laforin kompleksinin glukojen metabolizmas› kontrolü üzerinde AMP-aktive protein kinazlarca düzenlenen kritik bir
rolü oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (10). Son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalar Lafora hastal›¤›n›n yanl›ﬂ katlanm›ﬂ proteinlerin
bozulmuﬂ klerensi nedenli hücre ölümü ile iliﬂkili bir hastal›k oldu¤una dair kan›tlar›n birikmesini sa¤lam›ﬂt›r (11,12).
Malin-laforin kompleksinin yanl›ﬂ katlanm›ﬂ proteinlerin
hücresel toksisitesini ubikuitin-proteaz sistemi arac›l›¤›yla
süprese etti¤i bildirilmiﬂtir (12). Malin ve laforin proteinlerinin fonksiyonel rollerinin daha fazla anlaﬂ›lmas› hastal›¤›n tedavisi için umut verici geliﬂmelere vesile olabilir.
Hastal›¤›n tedavisi palyatiftir. Progresyonu devam etse
de nöbet kontrolü yaﬂam kalitesini art›rmak aç›s›ndan
önemlidir. Tedavide ilk seçenek VPA iken, TPM, LVT ve zonisamid etkili olabilir. Bizim olgular›m›za, ilk seçenek olarak VPA tedavisi baﬂlanm›ﬂ, zaman içinde politerapiye ihtiyaç duyulmuﬂtur. TPM, PME tedavisinde özellikle miyoklonik nöbet kontrolünde oldukça faydal› antiepileptik ilaçlardan biridir ancak, baz› olgularda kognitif fonksiyonlarda
h›zla bozulma, letarji gibi ciddi yan etkilere neden olabilmektedir (13). Bizim olgular›m›zda da son tablonun TPM
tedavisi ile iliﬂkili oldu¤u kanaatindeyiz, tedavinin sonland›r›lmas› ile hastalarda izlenen düzelme bunu desteklemektedir.
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Sonuç olarak, PME’lerde özellikle hastal›¤›n ileri dönemlerinde nöbet kontrolü oldukça güçleﬂmektedir. Lafora hastalar›nda, içiçe geçen; hastal›¤›n do¤al seyri, s›k status epileptikus ataklar›n›n varl›¤›, politerapilere ba¤l› ilaç
yan etkileri ve EEG’nin s›n›rl› yard›m›, klinisyende kafa kar›ﬂ›kl›¤›na ve bu olgularda takip ve tedavi güçlüklerine neden
olmaktad›r. Bu nedenle bu olgular›n yak›n takibi, eklenen
veya ç›kar›lan ilaçlar›n›n, her kontrolde mental muayene ve
nöbet seyirlerinin ayr›nt›l› kayd› önem taﬂ›maktad›r.
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