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Serebellar hastal›k
ve yüksek anti-GAD

antikor titresi ile
giden kat› adam

sendromu

Goran Rakocevic, MD; Raghavan Raju, PhD; Cristina Semino-Mora, MD, PhD ve Marinos C. Dalakas, MD

Kat› adam sendromu (SPS) hastalar›ndan % 80’den fazla-
s›nda, γ-aminobütirik asit (GABA) sentez h›z›n› s›n›rlay›c›
bir enzim olan glutamik asit dekarboksilaza (GAD65) kar-
fl› geliflen antikor titrelerinde yükselme gerçekleflir.1-3 SPS
nadiren di¤er nörolojik bozukluklarla birliktelik göster-
mektedir. Kat› adam sendromu bulgular› ile birlikte ayn›
zamanda serebellar bozukluk (SPS-Cer) ve daha ciddi bir
klinik fenotipe sahip 38 hastadan 5’ini sunuyoruz. Serebel-
lar atakside de GAD antikorlar› tespit ediliyor olsa da,4

ataksi ve SPS kombinasyonu nadir bir durumdur.5,6  

Metodlar. Hasta 1. Otuz yafl›nda bir zenci erkekte alt ekstremiteler-
de, kar›n ve belde kat›l›k ve spazmlar ortaya ç›kt›. Ciddi lordoz, kar›n flifl-
li¤i, dizartri, dismetri, tinnitus, ataksik yürüyüfl ve hipometrik sakkadlar
1 y›l içinde belirgin hale geldi. Beyin MRI normaldi. Anti-GAD antikor tit-
releri yüksekti (2413 nmol/lt, normal <0.02). 

Hasta 2. Ellibir yafl›nda bir kad›nda subakut bafllang›çl› yürüyüfl den-
gesizli¤i, vertigo ve diplopi geliflti. Koordinasyon bozuklu¤u, distonik yü-
rüyüfl, disfoni, dizartri, disfaji, osilopsi, square-wave nistagmus, dizziness
ve yürüyüfl ataksisi nedeniyle hasta tekerlekli sandalyeye ba¤›ml› hale
geldi. Ayn› zamanda insülin ba¤›ml› diyabetes mellitus (IDDM), gastro-
parezi ve pernisyöz anemi tan›lar› da konuldu. Befl y›l sonra bacaklar›n-
da kat›l›k, kiflilik de¤iflikli¤i ve bellek bozuklu¤u geliflti. Anti-GAD anti-
korlar› yükseldi (331 nmol/lt). Beyin ve spinal MRI normaldi. Malignite
taramas› normal sonuçland›. 

Hasta 3. Yetmifliki yafl›nda bir kad›nda 50 yafllar›nda bacaklarda kat›-
l›k ve bel a¤r›s› ile birlikte epizodik gövde kat›l›k ataklar› ile birlikte d›fl
uyaranlara afl›r› duyarl›l›k nedeniyle ani düflmeler geliflmiflti. Dengesizli-
¤i nedeni ile tekerlekli sandalyeye gereksinim duymaktayd›. Ard›ndan
dizartri, serebellar ataksi, tremor ve hafif bir biliflsel y›k›m kademeli ola-
rak geliflti. Beyin ve spinal MRG normaldi. Anti-GAD antikorlar› yüksel-
di (507 nmol/lt). Ayn› zamanda anti-tiroid antikorlar› da yüksekti. Olas›
Hashimoto ensefalopatisine yönelik steroid tedavisi baflar›s›z oldu.

Hasta 4. Elli yafl›nda bir erkekte diplopiyi takiben yavafl bafllang›çl›
abdomen, bel ve bacak spazmlar› geliflti. Bir y›l sonra postural el tremo-
ru, dismetri, yürüyüfl ataksisi, belirgin aksiyel kat›l›k nedeni ile ani düfl-
meler ve a¤r›l› kas spazmlar› ile birlikte toraks kas spazm› sonucu nefes
darl›¤› ataklar› yaflamaya bafllad›. Nistagmus ve hipometrik sakkadlar be-

lirgindi. IDDM ve hipotiroidizm geliflti. Anti-GAD antikorlar› yükseldi
(151 nmol/lt). Anti-islet hücre IgG antikorlar› da tespit edildi. Beyin MRI
normaldi.

Hasta 5. Altm›flüç yafl›nda bir erkek, 56 yafl›ndan beri yürüyüfl denge-
sizli¤i, bacak spazmlar› ve s›k düflmeler yaflamaktayd›. Bulan›k görme,
dizartri ve toraks ve abdomen kaslar›nda d›fl uyaranlarla tetiklenen kat›-
l›k ve spazmlar geliflti. Üç y›l sonra IDDM’ye yakaland›. Belirgin gövde
ve ekstremite ataksisi, dizartri, bel ve abdomende kat›l›k ve göz hareket
bozuklu¤u eklendi. Anti-GAD antikorlar› yükseldi (154 nmol/lt). Anti-pa-
riyetal hücre IgG antikorlar› da tespit edildi. Beyin MRI normaldi.

Bulgular. Tedavilerin etkileri. Diazepam tedavisi ile tüm hasta-
larda kat›l›k düzelse de serebellar bulgular fayda görmedi (tablo
1). Tüm hastalarda IVIg ve steroid denendi. ‹kisinde kat›l›kta ha-
fif bir düzelme elde edilebildi, buna karfl›n serebellar bulgular
cevap vermedi. 

BOS antikor çal›flmalar›. Befl SPS-Cer hastas› ve serebellar tu-
tulumun olmad›¤› di¤er 10 hastadan al›nan serum ve BOS’da to-
tal immünoglobulin, immünofiksasyon elektroforez ve IgG in-
deksi bak›ld›. ‹ntratekal IgG anti-GAD antikor sentezi daha önce
tan›mland›¤› gibi2,7 flu formülle hesapland›: (BOS/serum anti-
GAD titresi)/(BOS IgG/serum IgG). 

SPS-Cer hastalar›nda serum anti-GAD antikor titreleri 10.000
ile 40000 (ortalama 22.000; normal <1.5) ve BOS titreleri de 130 ile
2000 Kronus ünite aras›nda de¤iflmekteydi (ortalama 710; normal
0). SPS ve SPS-Cer aras›nda bir fark yoktu (p = 0.28) (tablo 2).
SPS-Cer’de ortalama BOS/serum anti-GAD titreleri oran›n›n 0.03
(0.007 ile 0.057 aral›¤›nda) ve ortalama BOS/serum IgG oran›n›n
da 0.002 (0.001 ile 0.005 aral›¤›nda) olmas› intratekal üretimin 4
kat yükseldi¤ini göstermekteydi. Bulgular, SPS-Cer’de intratekal
anti-GAD antikor üretiminin tipik SPS’ye göre 2.5 kat daha yüksek
oldu¤unu göstermekteydi. Serum albumin/BOS albumin oran›
normaldi (>130). Bu bulgu kan beyin bariyerinin sa¤lam oldu¤u
anlam›na geliyordu. ‹ntratekal GAD antikor üretimi en yüksek dü-
zeyde olan 3 SPS-Cer hastas›nda (Hasta 1, 4 ve 5) IgG endeksi
yükselmiflti (> 0.67); bunlardan birinde oligoklonal bantlara da
rastland› (tablo 2).

Tart›flma. Otuzsekiz SPS hastas›ndan 5’inde serebellar
hastal›k geliflti¤ini tespit ettik. Bunlardan ikisinde belirti-
ler serebellar bulgularla bafllam›fl ve ard›ndan 12 ay içinde
kas spazmlar› ve kat›l›k geliflmiflti; birinde hastal›k kat›l›k
ve spazmlarla bafllam›fl ve 1 y›l içinde serebellar bulgular
efllik etmiflti ve di¤er ikisinde de iki klinik tablo da birlik-
te bafllam›flt›. Tüm hastalarda yürüyüfl veya fokal ekstre-
mite ataksisi, dizartri ve görsel bozukluklar belirgindi. Ya-

Özet—Kat› adam sendromu bulgular› olan 38 hasta aras›nda, sendromla birlikte ay-
n› zamanda serebellar bozuklu¤u, yürüyüfl ataksisi, dizartrisi ve okülomotor disfonk-
siyonu bulunan 5’ini sunuyoruz. Serebellar belirtiler SPS öncesi veya onunla birlik-
te ortaya ç›kt›. Beyin MRG normaldi. ‹ntratekal glutamik asit dekarboksilaz antikor
üretimi h›zlanm›flt›. γ-Aminobütirik asit yükseltici ilaçlar ve immünoterapilerle sade-
ce kat›l›k düzeldi. SPS-Cer, daha ciddi ve kompleks bir klinik SPS fenotipidir.
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vafl veya hipometrik sakkadlara ve sürekli lateral bak›flla
uyar›lan nistagmusa s›kl›kla rastland›. Tüm hastalarda
gövde kas kat›l›¤› bulunuyor olsa da, en fazla özürlülük ve-
ren bulgular serebellar bulgulard›. Üç hastada IDDM, bi-
rinde pernisyöz anemi ve bir di¤erinde de otoimmün tiroi-
dit geliflti. Yukar›daki klinik gözlemler, SPS-Cer’in kombi-
ne SPS ve serebellar hastal›k klinik semptomatolojisine
yol açan bir varyant oldu¤unu göstermektedir. 

SPS-Cer hastal›k semptomlar›n›n anti-GAD antikorlar›
ile nas›l bir ilgisi oldu¤u ortaya konabilmifl de¤ildir. SPS-
Cer ve saf SPS aras›nda herhangi bir antikor titre fark›
gösterilemedi, ancak intratekal GAD antikor üretimi SPS-
Cer grubunda 2.5 kat daha yüksekti. Bu tespitin ne anla-
ma geldi¤i bilinmemektedir. Dahas›, s›çan serebellumu-
nun her iki hasta tipinden elde edilen serumlarla immün
boyanma biçimleri de farkl› de¤ildi. Tipik SPS’de, muhte-
melen motor kortekste düflük GABA düzeyi nedeniyle
motor döngülerde GABA erjik yolaklar›n inhibisyonuna
ba¤l› ekstremite ve gövde kat›l›¤› mevcuttur.8 SPS-Cer’de
anti-GAD antikorlar muhtemelen inhibitör serebellar in-
ternöronlarda ek antijenik hedefleri tan›yor ve sonuçta
Purkinje hücreleri için gerekli feedback inhibisyon olma-
mas› nedeniyle ataksi gelifliyor olabilir. Bu tür bir inhibis-
yon anti-GAD antikorlar›n efllik etti¤i subakut serebellar
atakside belirlenmifltir.6,9,10 SPS-Cer hastalar›nda MRG’de

serebellar atrofi olmamas› nedeniyle, inhibitör etki hücre
y›k›m›ndan daha çok bir ifllevsel blo¤a neden oluyor olabi-
lir.

GAD epitoplar›n›n tespitindeki farkl›l›klar, anti-GAD an-
tikorlar› bulunan saf SPS hastalar›ndan bafllayarak sere-
bellar tutulumla giden SPS, saf serebellar disfonksiyon,
miyoklonus veya nöbet hastalar›na kadar farkl› semptoma-
tolojileri aç›klayabilir.
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Tablo 1 SPS-Cer hastalarının GABAerjik ilaçlara ve immünoterapilere cevabı

Hst. no.

1

2

3

4

5

Diazepam

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Cevapsız Cevapsız Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Ağrıda düzelme

Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Lorazepam Clonazepam Baklofen Gabapentin Tiagabin Levetirasetam IV steroid IVIg

İlk başta 
katılıkta düzelme

İlk başta 
katılıkta düzelme

Tablo 1 SPS-Cer hastalarının GABAerjik ilaçlara ve immünoterapilere cevabı

Hst. no.

1

2

3

4

5

Diazepam

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Cevapsız Cevapsız Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Ağrıda düzelme

Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Cevapsız

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Katılıkta
düzelme

Lorazepam Clonazepam Baklofen Gabapentin Tiagabin Levetirasetam IV steroid IVIg

İlk başta 
katılıkta düzelme

İlk başta 
katılıkta düzelme

SPS-Cer = Serebellar hastal›kta birlikte kat› adam sendromu; Hst. = hasta

* Antikor titreleri Kronus ünite olarak ifade edilmektedir.
† Bu hastada oligoklonal IgG antikorlar› da mevcuttu. 
‡ p = 0.28  

GAD = glutamik asit dekarboksilaz; SPS-Cer = serebellar hastal›kla giden kat› adam sendromu; hst = hasta.
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