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Olgu  

  yaş  ay, erkek 
 

 

 

Şikayet 
Yürü e ozukluğu  



Öykü 

 Doğduğu da  eri yaşıtları a göre gelişi i geriy iş.  
 

 Yürü eye aşladığı da  eri sık sık düş eleri ve sakarlıkları 
olur uş. Düş eleri giderek art ış. 
 

  ve ,  yaşı da topla   kere ateşli havale geçir iş. Bir 
daha ö eti ol a ış. İlaç tedavisi aşla a ış. 
 



Özgeç iş  

 Doğu  ö esi dö e de yapıla  i ele elerde dalak 
oyutları da üyüklük sapta ış.  

 

 Miadı da or al spontan vaginal yol ile 3800 gr olarak 
doğ uş. 
 

 Doğu  sırası da hipoksi öyküsü yok. 

 

 Doğu  so rası yoğu  akı da kal a ış. 
 

 Bili e  ek hastalık, alerji öyküsü yok. 



 Doğu  so rası dö e de dalak üyüklüğü ede i ile tetkik 
edil iş;  etiyolojisi sapta a a ış. 
 

 Yavaş ko uşuyor, hızlı akı ı ir şekilde ko uşa ıyor uş. 
 

 İşit e testi yapıl ış, or al olarak sapta ış. 
 

 Orta dere e zeka geriliği ev ut. 
 



 Baş tut a ve desteksiz otur a yaşları hatırla ıyor 
fakat yaşıtları a göre daha geç i iş . 

 

 Tek keli eler:  yaş  
 

 Yardı sız yürü e:  yaş 

 

 2-  keli eli ü leler:  yaş 

 

 

 



Soy-geç iş 

 A e:  yaş, sağ sağlıklı 
 Ba a:  yaş, sağ sağlıklı 

 

  Akra alık var: Ba a, a e i  halası ı  toru u 

 

 .ço uk: Hasta ız 

 .ço uk:  yaş, erkek, sağ sağlıklı 
 .ço uk:  aylık, erkek, sağ sağlıklı 

 

 Ailede ili e  örolojik hastalık, gelişi  geriliği yok. 
 



Fizik Bakı 

 Ateş: ,  °C 

 Na ız: /dk 

 Solu u  sayısı: /dk 

 

 Ge el duru  iyi. Bili ç açık. GKS:   
 Orofarenks doğal. 
 Boyunda ele gelen lenfadenopati yok. Tiroid ele gelmiyor. 

  Her iki hemitoraks solu u a eşit katılıyor. Solu u  sesleri 
doğal. Ral, ronkus yok. 

 



 Kalp sesleri doğal. Ek ses duyul adı. Periferal a ızlar 
palpabl. 

 Batı  rahat, hassasiyet yok.  
 Dalak kot altı da 8-9 cm ele geliyor. 

 

 Işık refleksleri ilateral pozitif.  
 Derin tendon refleksleri normoaktif. 

 Vertikal akış kısıtlılığı; 
 Dizartri, dismetri, disdiadokinezi; 

 Aşil te do ları da gerginlik ve klonusu, 

 Ataksik yürüyüşü ev ut. 
 

 



Patolojik bulgular 

 Akra a evliliği 
 Gelişi  geriliği 
 Dalak üyüklüğü 

 Disdiadokinezi 

 Dismetri 

 Dizartri 

 Vertikal akış kısıtlılığı 
 Ataksik yürüyüş 



Ö  ta ılar? 



Niemann Pick Tip C düşü üle  olgu u  
yapıla  i ele eleri de; 

 Lyso-SM-509:  2,6 ng/ml (>0,9)  

 

 NPC1 geninde heterojenik; 

Ekzon ’te patolojik utasyo  ya lış oku a  

Ekzon ’de patolojik ol ası uhte el utasyo  
çerçeve kay ası  sapta dı. 

 

 Genetik inceleme Niemann Pick Tip C hastalığı ı doğrula dı. 



Niemann Pick Hastalığı 
(NPH) 



Niemann Pick Hastalığı; dalak üyüklüğü, örolojik soru lar, 
sfingomyelin ve kolesterol dahil lipid birikimi ile birlikte seyreden 
otozomal resesif geçişli ir hastalıktır. 
 

Sfingomyelin-kolesterol lipidosis adı ile de ili ir. 
 

 

İki a a gru a ayrılır: 
 

1- Sfingomyelinaz aktivitesi eksikliği: NPH tip A ve tip B 

(sfingomyelin fosfodiesteraz-1 (SMPD1; 11q15.4-p15.1) mutasyonu ile 
karakterize.) 

 

2- Azal ış hü re içi süreçler ve LDL kolesterolü  taşı ası da 
bozukluk: NPH tip C (NPC1 ve NPC2 genlerinde mutasyon sonucu 
gelişir.  



Niemann Pick Hastalığı Tip A  

 Yaşa ı  ilk ayları da ortaya çıkar. 
 

 Klinik: 
 Hepatosplenomegali, interstisyel ak iğer hastalığı, esle e 

güçlükleri, erke  otor işlevleri  kay ı, hızlı ilerleyi i 
örolojik kayıplar, periferik nöropati, makulada kiraz lekesi 

 

 Ölümler tipik olarak 2-  yaşları da ak iğer soru ları a ağlı 
olur. 

 

 Sfingomyelinaz aktivitesi i   <%  olduğu u  gösteril esi ile 
ta ı doğrula ır. 
 



NPH tip B 

İ fa t veya ço ukluk dö e i de ortaya çıkar. 
 
Klinik:  

Hepatosplenomegali, trombositopeni, ge ik iş iskelet 
maturasyonuna ağlı oy kısalığı, interstisyel ak iğer 
hastalığı, hiperlipidemi, göz anomalileri, nörolojik 
anomalier (serebellar bulgular, nistagmus, zeka geriliği, 
periferik nöropati), psikiyatrik bozukluklar 
 

NP-B, NP-A’da  daha hafif seyirlidir.  
 
Sfingomyelinaz aktivitesi i  <%  ol ası ta ıyı doğrular. 



NPH Tip C 

 Doğu  ö esi dö e de  erişki  çağa kadar ulguları aşlaya ilir. 
 

 Avrupa’da i sida sı: : , ’dir. 
 

 Görüle  utasyo lar ge el olarak  ge  ile ilişkilidir:  
   NPC1 (18q11-q12) ve NPC2 ( 14q24.3)  



 NPH C otozomal resesif geçişlidir. 
 

 Hastaları  % ’i de NPC  utasyo u sapta ırke  yaklaşık 
% ’ü de NPC  utasyo u sapta ır. 
 

 NPC1 geni endozomlarda yerleş iş; LDL kolesterolü  hü re 
içi hareketi, dağılı ı ve seviyesi i düze le ede görevli ge iş 
bir membran glikoproteinini kodlar. 

 

 NPC  ise ö ede  kolesterol ağlayı ı protei  olarak da 
bilinen lizozomal bir proteini kodlar. 

 

 NPC  ve NPC  utasyo ları esterleş e iş kolesterol ve 
glikolipidlerin lizozomal ve endozomal sistemde birikmesi ile 
so uçla ır. 





Klinik  

 İç orga lara ait ulgular: 
 Hepatosplenomegali – doğu  ö cesi dö e de asit , hidrops ve 

hepatosplenomegali saptanabilir.  

 Besle e soru ları- disfaji 

 Sarılık  

 Ak iğer hastalıları- alveolar proteinosis 

 

 Psikiyatrik bulgular: 
 Özellikle ilişsel gerile e , şizofre i e zeri ulgular ile duygu 

duru  ozuklukları 



 Nörolojik bulgular: 
 Myokloni, 
 Yürüyüş pro le leri, ataksi , jelastik katapleksi 
 Kognitif fo ksiyo larda yavaşla a,  
 Dizartri, 
 Nöbet- hastaları  yaklaşık / ’ü de görüle ilir. 
 Gelişi  geriliği 
 Hipotoni, distoni 

 

 Göz ulguları: 
 Göz hareketleri etkilenir.  

 Sakkadik hareketler bozulur yavaş vertikal sakkadlar göz kırp a ile 
askele e ile eği içi  uaye e göz kapakları yukarı kaldırılarak yapıl alıdır .  

 Vertikal akış kısıtlılığı  
 Nistagmus  

 
 



Görüntüleme  

 Ma yetik Rezo a s İ ele e ve PET-BT kulla ıla ilir; a ak ulgular 
özgül değildir. 
 

 Serebellar ve kortikal atrofi (özellikle frontal bölgelerde) 

PET-BT’de talamus ve serebellumda azal ış eta oliz a ulguları 
saptanabilir.   



TANI 

İlk değerle dir ede; 
 

 NPC şüphesi ola  tü  hastalar ayrı tılı olarak değerle diril eli, 
 

 İç orga lar, örolojik, göz ve psikiyatrik tutulu ları açısı da  
derinlemesine incelenmeli, 

 

 Herha gi ir NPC düşü düre  ulgusu olup ta ı ko ula aya  
hastaları  tü ü ölgedeki metabolik hastalıklar açısı da  de eyi li 
bir merkeze yönlendirilmelidir. 





NPH Tip C riski i  art ış olduğu kli ik duru lar: 

A) Ataksi 

1-erke  aşla gıçlı ataksi: <  yaşta aşlaya  ataksi 

2-Ataksi + vertikal akış kısıtlılığı, disto i, ilişsel gerileme, atipik     
  psikiyatrik bozukluklar vb. 

3- Nöropati olmadan ataksi 

4- Nedeni bilinmeyen ataksi 

 

B   Zihi sel e gelli ve örolojik gelişi  geriliği 
     Hepatosplenomegali gi i iç orga  ulguları 
 

C  Bilişsel ozukluk ve erke  aşla gıçlı ilişsel gerile e  



 D) Distoni 
 Jeneralize distoni  

 < yaşta distoni 

 Distoni artı; vertikal akış kısıtlılığı, ilişsel gerilik,psikiyatrik ozukluklar  
 

 E) Frontatemporal demans: 
 <  yaş 

 

 F) Atipik şizofre i veya erke  aşla gıçlı psikoz 

 

 G) Organlar: 
 İzole infantil splenomegali 

 Kolestaz 

 Fetal veya ye idoğa  döneminde asit ve nörolojik semptomlar 

 



Niemann Pick Tip C tah i i risk pua ı ı  
hesapla ası 





≤ 4   Düşük olasılık Ö elikle diğer olası ta ıları düşü ü üz.  

40 - 69 Orta olasılık 
Hasta ı  taki i ö erilir. Tü  ulguları za a  içi de 
yeniden gözden geçiriniz ve NP-C konusunda 
de eyi li ir kli ik ile iletişi e geçi iz.  

≥  Yüksek olasılık 
NP-C’ye yö elik ileri ta ısal testler içi  vakit 
kaybetmeden NP-C konusunda deneyimli bir klinik 
ile iletişi e geçi iz. 
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Hasta ızda; 



Ta ı  

 Ta ı; kli ik ve iyolojik elirteçlere dayalıdır. 
 A ak kesi  ta ı ge etik testlerle doğrula ır. 

 



Tedavi 

 Niemann Pick hastalığı içi  örolojik gelişi i iyileştire  ve yaşa  
süresi i uzata  ka ıtla ış herha gi ir tedavi ulu a aktadır. 
 

 Destekleyici tedavi verilir. 

 

 Tekrarlaya  ak iğer e feksiyo ları da ve infiltrasyon varlığı da 
bronkoalveolar lavaj ak iğer fo ksiyo ları ı iyileştire ilir. 
 

 NPH tip C’li azı hastalar miglustat tedavisinden fayda 
görebilmektedir. 

 

 

 



Miglustat  

 Miglustat, geri dö üşü lü olarak glikosfingomyelin sentezini inhibe eden bir 
molekül.  

 

 Azal ış lipid birikimi, endozomal geri alı  ve lipid trafiği i  or alleş esi i 
sağlar. 
 

 Hastalığı  progresyonunu azalttığı ildirl iş ol akla irlikte  veriler kısıtlı. 
 

 Ağır ol aya  örolojik tutulu u ola  hastalarda miglustat kulla ı ı ile 
nörolojik progresyonun ge iktiği ve hafiflediği görül üş. 
 

 E  sık ya  etkisi gastrointestinal yan etkiler (diyare gi i  , tre or ve kilo kay ı 
 

 

 



 NPH otozomal resesif geçişli ir hastalık olduğu da  etkile e  
ireyleri  ço ukları da %  i etkile e ilir; %  si taşıyı ı , %  i ise 
e etkile iş e de taşıyı ı ola ilir 





TEŞEKKÜRLER 



Jelastik katapleksi 







NPH Tip C düşü düre  ulgular: 

 Vertikal akış kısıtlılığı 
 

 Jelastik katapleksi-  yüksek spesifite, düşük sensitivite 

 

 İzole se e i açıkla a aya  splenomegali 

 

 Uza ış ye idoğa  sarılığı 
 

 

 


