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ÖZET

PANDAS (Streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediatrik otoimmün 
nöropsikiyatrik hastalıklar) sendromu ergenlik dönemi öncesinde 
görülen  ani başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk belirtileri ve/veya 
tikler ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık Grup A Streptokok 
(GAS) enfeksiyonuyla birlikte, motor hiperaktivite ve koreiform 
hareketler gibi nörolojik bulgularla ilişkilidir. Hastalığın gidişatı 
ani başlangıç haricinde alevlenip sönmelerle gidebilmektedir ve 
PANDAS sendromu tanımlayıcılarına göre bu nüks ve iyileşmelerle 
giden gidişat, tetikleyici enfeksiyonlarla ilişkilidir. PANDAS tanısını 
koymak için Romatizmal Ateş (RA) ve Sydenham Koresi’nin dışlanması 
gerekmektedir. Sendromun tanımlanmasından sonra klinisyenler 
PANDAS sınıflaması için gerekli 5 ölçütün tamamını karşılayamayan 
hastalarla karşılaşmışlardır. GAS enfeksiyonun önemli rolü olduğuna 
dair kanıt eksikliğini ve yokluğunu gösteren yazın bulguları üzerine, 
“arada kalmış” PANDAS hastalarını karşılamak için yeni tanımlanmış 
PANS (Pediatrik Akut başlangıçlı Nöropsikiyatrik Sendrom) ve CANS 
(Çocukluk çağı Akut Nöropsikiyatrik Sendrom) sınıflandırmaları 
oluşturulmuştur. PANS ve CANS ani başlangıçlı OKB ve/veya tik 
bulgularıyla ilişkili psikiyatrik bulguları içermekte fakat herhangi 
bir enfeksiyon etkeninin, immün disfonksiyonun ya da çevresel 
tetikleyicilerin tanımlanmasına ihtiyaç duymamaktadırlar. Biz bu yazıda 
enfeksiyon sonrası ani başlangıçlı kaygı, obsesyon, vokal tik geliştiren 
bir olgu üzerinden PANS/CANS tanısını tartışmayı amaçladık. 
PANDAS sınıflama kriterlerinin gelişimini ve “arada kalmış” PANDAS 
hastalarının hangi tanı başlığında sınıflandırılabileceğini tartıştık.

Anahtar Sözcükler: Streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediatrik  
otoimmün nöropsikiyatrik hastalıklar, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, 
streptokokal enfeksiyonlar, tik bozuklukları

SUMMARY 
Evaluation of a Neuropsychiatric Disorder: From PANDAS to 

PANS and CANS

PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 
Associated with Streptococcal infections) syndrome is a disorder 
seen before adolescence that possesses an abrupt onset of obsessive-
compulsive disorder symptoms and/or tics. Swedo and colleagues 
defined this disorder in 1998 as a syndrome related to Group A 
streptoccoccus (GAS) infection with neurological issues, such as motor 
hyperactivation and choreiform movements. The progress of the 
disorder may be described as wax-and-waning, apart from abrupt onset, 
and this relapse and remission course is associated with exacerbating 
infections, according to the creators of PANDAS syndrome. Ruling out 
of Rheumatoid Fever and Sydenham’s Chorea was a necessity for making 
a proper diagnosis. Since the recognition of this syndrome, clinicians 
encountered many children who could not fulfill all 5 criteria, which 
must be met for PANDAS diagnosis. In addition, due to literature 
showing failure and lack of strong evidence of a major role of GAS, the 
newly-defined categories PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric 
Syndrome) and CANS (Childhood Acute Neuropsychiatric Syndrome) 
were created to encompass those of “almost met” non-PANDAS 
cases. PANS and CANS include concurrent significant psychiatric 
symptoms with abrupt onset of OCD symptoms and/or tics but do 
not require identification of any infection agent, immune dysfunction, 
or enviromental precipitants. In this paper, we aimed to discuss PANS/ 
CANS, alterations of PANDAS, and diagnoses in which “almost met” 
PANDAS patients should be classified on the basis of a case who 
developed an abrupt onset of anxiety, obsessions, and vocal tics.

Key Words: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 
Associated with Streptococcal infections, Obsessive-Compulsive 
Disorder, streptococcal infections, tic disorders
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GİRİŞ

PANDAS sendromu 1998 yılında Swedo ve arkadaşları-
nın prospektif olarak izlenen Obsesif Kompulsif Bozukluk 
(OKB) hastası çocuklarda atipik özellikler (ani başlangıç ve 
dalgalanmalı seyir) ve nöropsikiyatrik belirtilerle birliktelik 
gösteren ayrı bir OKB grubunu farketmeleriyle ortaya çık-
mıştır. Otoimmün bir temeli olduğu düşünülen hastalığın 
oluşum mekanizmasını aydınlatabilmek, etiyolojik açıdan 
homojen bir grup oluşturabilmek,bu hastalar üzerinde bi-
limsel araştırma yapabilmek için hastaların oluşturulmuş 
tüm ölçütleri eksiksiz karşılama şartı konulmuştur (Chang 
ve ark. 2014). Böylelikle tüm ölçütleri karşılayamayan fa-
kat klinik açıdan çok benzer hastalar sınıflama dışında bı-
rakılmıştır. PANDAS’ı ortaya atan  yazarlar, sınıflandırma 
sisteminin kritlerlerin tamamını birçoğunu karşılayan fakat 
tamamını karşılamayan arada kalmış hastaları kapsamakta-
ki zayıflığını fark ettiler. Böylelikle  PANS (Pediatric Acute 
onset Neuropsychiatric Syndrome-Pediatrik Akut başlan-
gıçlı Nöropsikiyatrik Sendrom) sınıflandırmasını önermiş-
ler ve tüm PANDAS kriterlerini karşılamayan arada kalmış 
vakaların ve ergenlik çağında bulunan vakaların da sınıflan-
dırılmasını hedeflemişlerdir (Swedo ve ark. 2012). CANS 
(Childhood Acute Neuropsychiatric Syndrome-Çocukluk 
çağı Akut Nöropsikiyatrik Sendrom) sınıflaması da daha son-
ra yazına eklenmiştir (Singer ve ark. 2012). İlginç olarak, her 
iki yeni sınıflandırma sisteminde tanı için gerekli kriterler ara-
sında önemli farklılıklar bulunmaktadır, fakat OKB bulguları 
ve tiklerle birlikte anksiyete, emosyonel labilite  ve irritabilite 
gibi psikiyatrik bulguları sınıflandırmaktadır. Ayrıca PANS 
ve CANS, PANDAS’ta bulunan “ergenlik çağı öncesi” olma 
koşulu kaldırılarak, çocukluk çağı yaş grubu (18 yaş öncesi) 
ve daha geniş bir hasta grubu kapsam altına almak için kulla-
nılmışlardır. GAS gibi tetikleyici enfeksiyon etkeninin ya da 
çevresel tetikleyicilerinin tespit edilmesinin şart koşulmaması 
başka bir farklılıktır. Ayrıca PANS tanımlamasında besin alı-
mı kısıtlanmasının ya da yeme davranışı değişiminin  OKB 
ve/veya tik saptanması gerektiği ölçütünü tek başına karşıla-
yabileceği belirtilmiştir (Swedo ve ark. 2012). Yeni sınıflan-
dırılma sistemlerinin bilinmesi bu tip vakaların tanılarına 
uygun olarak daha iyi tedavi edilmesine olanak sağlayacaktır.

Olgu

6 yaş 8 aylık kız hasta psikiyatri polikliniğimize boğaz enfek-
siyonu  sonrası aynı gün içerisinde başlayan başlayan küfür 
etme isteği, anne ve babasının zarar görmesini isteme, başka-
ları tarafından zarar görme korkusu, tekrarlayan boğaz temiz-
leme tiki ve kısıtlanmış besin alımı şikayetleriyle başvurdu. 
Hastanın öyküsü değerlendirildiğinde zamanında ve normal 
ağırlıkta doğduğu; tıbbi geçmişinde belirgin bir hastalığı ya 
da travma öyküsü olmadığı öğrenildi. Anneden alınan bilgiye 
göre psikososyal bir stres etkeni (boşanma süreci, aile içi şiddet 
vs.) öğrenilemedi. Aile hikayesinde OKB, Tourette sendromu 

başta olmak üzere psikiyatrik hastalık saptanmadı. Başvuru 
öncesinde hastanın çocuk nörolojisi hekimince yapılan mu-
ayenesi normaldi. Psikiyatrik muayenesinde  saldırganlık ob-
sesyonu, anksiyete, irritabilite, vokal tikler, uyku bozukluğu, 
motor hiperaktivite, dürtüsellik, emosyonel labilite saptandı. 
Bunun yanında koreiform hareket aile tarafından tariflenme-
di ve izlem sürecinde de gözlenmedi. Hastanın klinik global 
izlenim ölçeğine göre “belirgin düzeyde hasta” olduğuna karar 
verildi ve Yale Brown Obsesyon ve Kompulsiyon Ölçeği 14 
puan olarak gözlendi. Ölçek sonucunda kompulsiyon yoklu-
ğuna bağlı olarak hafif düzey OKB gözlendi. Anne ile yapılan 
görüşmede psikiyatrik başvurudan 1 hafta önce gerçekleşen 
kriptik tonsiliti takiben aynı gün içerisinde bulguların ortaya 
çıktığı öğrenildi. Pediatri hekimince 40 mg/kg amoksisilin te-
davisi başlanması ve tedavi sonrası ateş ve tonsilit bulgularının 
belirgin olarak gerilemesine rağmen psikiyatrik belirtilerinin 
ve yeme kısıtlılığının bir haftalık süreçte aynı şiddette devam 
ettiği öğrenildi. Hastanın öğretmeninden alınan bilgi sonra-
sında sınıfında hareketlilik artışının olduğu öğrenildi. Bu bul-
gu motor aktivite artışı olarak yorumlandı. Alınan bu bilgiler-
den sonra  hastanın ailesinde rastlanılmış otoimmün kökenli 
hastalıkları kontrol ettik fakat herhangi bir otoimmün hasta-
lık tespit etmedik.  PANDAS tanısı açısından çocuk nörolo-
jisi birimiyle alınan karar doğrultusunda Anti-streptolizin-O 
(ASO), Anti-DNAase B, Romatoid Faktör, Kompleman 3-4, 
C-reaktif protein, hemogram, biyokimya paneli tetkikleri is-
tendi ve boğaz kültürü laboratuara gönderildi.  Hastanın 1 
haftadır antibiyotik tedavisi alması sebebiyle kültür sonucu 
negatif olarak sonuçlandı. ASO seviyesi 86.5 IU-ml olarak 
saptandı ve diğer laboratuar sonuçları de normal aralıkta bu-
lundu. Tanı çocuk nörolojisi birimince Sydenham Koresi, 
Romatizmal Ateş gibi hastalıkların dışlanması sonrasında ko-
nuldu ve ergenlik öncesi dönemde ani olarak başlayan OKB 
ve vokal tiklerle birlikte seyreden ani ve şiddetli psikiyatrik 
bulgular (anksiyete, emosyonel labilite, irritabilite, obsesyon, 
motor aktivite artışı ve yeme kısıtlılığı) sebebiyle hasta PANS 
olarak kabul edildi.  Fluoksetin 10 mg/gün ve risperidon 0.5 
mg/gün tedavisi OKB bulguları ve vokal tikleri için başlandı.  
Poliklinik izlem sürecinde (dört yıl) vokal tikleri ve motor hi-
peraktivitesi ilk iki ay içerisinde belirgin şekilde azaldı; fakat, 
OKB bulgularının gerilemesi daha uzun sürdü. Tam iyileş-
me ve semptomların tamamen ortadan kalkışı tedavinin 3. 
yılında gerçekleşti. Hasta izlem sürecinde farklı zamanlarda 
birçok üst solunum yolu enfeksiyonları geçirmesine rağmen 
hastalığında ağırlaşma/alevlenme/tekrarlama bulgusu gözlen-
medi. Hastanın en son Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon 
Ölçeği (Goodman ve ark. 1989) sonucu 0 idi ve klinik global 
izlenim ölçeğine (Guy 1976) göre “oldukça düzeldiği” kana-
atine varıldı.
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TARTIŞMA 

PANDAS sendromu 1998 yılında GAS enfeksiyonunu taki-
ben ani şekilde ortaya çıkan OKB belirtileri ve/veya tiklerin 
gözlenmesiyle birlikte Swedo ve arkadaşları tarafından orta-
ya atılmıştır (Swedo ve ark. 1998). Grup A streptokokların 
antijenik yapısının nöron proteinlerine benzerlik taşıması 
sonucunda antikor oluşumu ve yanlışlıkla otoimmün yanıtın 
başlamasıyla hastalığın ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür.  
Fakat yıllar içerisinde araştırmacıların şüphe edilen antikor-
ların (Anti-streptolizin-O, AntiDNAase B gibi) PANDAS 
hastalarında tekrarlayan hastalık alevlenmelerinde kanda sevi-
yelerinin yükselmediğini tespit etmeleri teorinin eksik yanını 
oluşturmuştur ve birçok çalışmada bu eksiklik saptanmıştır 
(Leckman ve ark. 2011). PANDAS tanısı koymak için gerekli 
olan, hastalığın alevlenmelerle gitmesi zorunluluğu vakamız-
da olduğu gibi birçok araştırmada gözlenmemiştir. Güncel 
çalışmalarda hastalık alevlenmesi ile GAS enfeksiyonu arasın-
da bir ilişki olamayabileceği öne sürülmüştür (Leckman ve 
ark. 2011, Gabbay ve ark. 2008). Olgumuzda OKB belirtileri 
süreğen olarak sürse dahi tekrar geçirdiği tonsilit atakları son-
rasında hastalığın yinelenmesi olmamıştır. Her üç hastalıkta 
da (PANDAS, PANS ve CANS) olası tıbbi hastalıkları dışla-
mak önemli olup Romatizmal Ateş ve Sydenham Koresi’nin 
dışlanması için özellikle dikkat edilmelidir. Hastamızın nöro-
lojik değerlendirmesinde bu bulguların yokluğu PANS için 
farklı bir destekleyici unsurdu. Her üç hastalık gözetildiğinde 
süreç içerisinde hastanın boğaz enfeksiyonu geçirmesine rağ-
men yeniden semptomların nüks etmemesi ve dalgalanmalı 
gidişat gözlenmemesi PANDAS sendromundan uzaklaşma-
mızı gerektirdi. Öte yandan yeme kısıtlılığının, CANS ve 
PANDAS tanımlamalarında eksik olmasına rağmen, PANS 
tanımlamasında mevcut bulunması da hastamızın tanısını 
PANS lehine kıldı. Ayrıca CANS sınıflamasında “childhood- 
çocukluk” tanımı ergen hastaları kapsamamaktadır ve PANS 

sınıflamasını CANS’tan daha öne  taşımıştır. Bununla uyumlu 
olarak PANDAS sendromunu oluşturan araştırmacılar 2014 
yılında yapılan güncelleme ve mutabakatta CANS sınıflaması 
yerine PANS tanımlamasını tercih etmişlerdir (Chang  ve ark. 
2014).

Güncel olarak yayınlanan bir araştırmada PANS olgularının 
sıkça anksiyete bulguları ve emosyonel labilite gösterdiği; 
uyku bozuklukları ve okul başarısında düşme, dikkat sorun-
ları, irritabilite, motor aktivite artışı gibi bulguların diğer bul-
gulara kıyasla daha sık gözlendiği saptanmıştır (Murphy ve 
ark. 2014). Emosyonel labilite, zarar görme ile ilgili anksiyete 
belirtileri, ders başarısında düşme, uyku düzeninde bozulma, 
sinirlilik artışı gibi bulgular hastamızın yeni ortaya çıkmış 
psikiyatrik bulgularıydı. Vakamızda görülmeyen fakat PANS 
hastalarında rastlanabilen diğer bulgular ise yaygın anksiyete 
bozukluğu, panik bozukluk, okul fobisi, yazıda bozulma, be-
densel yakınmalar, özkıyım düşünceleri, duyu anormalikleri, 
idrar kaçırma sorunu, varsanılar, psikotik bulgular, midriazis, 
anoreksiya, görsel-uzamsal bozukluklardır. OKB bulguları 
ve tikler ise her üç hastalık tanımlamasının da çekirdek be-
lirtilerindendir. PANS hastalarında kirlenme/bulaşma, veya 
başkasına zarar verme obsesyonlarının sıkça rastlandığı; ila-
veten kompulsif davranışların (yapıp-düzeltme ve simetri 
gibi) sıkça görüldüğü gözlenmiştir (Murphy ve ark. 2014). 
Ailesine zarar gelmesi gibi  saldırganlık obsesyonu hastamızda 
bulunmaktaydı. Bununla beraber bu obsesyonlar kompulsif 
düzeye ulaşmamıştı. Ayrıca hastamızda tonsilit sonrası yeni 
başlamış olan vokal tik de mevcuttu. OKB belirtilerinin ço-
cuklarda başlangıç yaşı ortalama olarak 10.3 yaş olmasına 
rağmen (Geller ve March 2012) PANS olguları daha erken 
yaşta OKB/tik belirtileri göstermektedir. Yakın tarihli bir 
araştırmada OKB belirtisi görülme yaşı PANS için ortalama 
olarak 7.8  bulunmuştur (Murphy ve ark. 2014). Olgumuzda 
gözlendiği gibi, 6 yaşında gözlenen OKB belirtileri ve vokal 

TABLO 1. Ani Başlangıçlı Nöropsikiyatrik Hastalıkların Özelliklerinin Karşılaştırılması.

CANS PANS PANDAS

*18 yaş öncesinde ve hızlı başlangıç gösteren OKB 
bulguları

*Eşlik eden psikiyatrik belirtiler
(anksiyete, psikoz, regresyon, duyusal uyarana duyarlı-

lık, emosyonel labilite vb.)

*Motor bulgular
(tikler, disgrafi,sakarlık, hiperaktivite)

*Hızlı başlangıç gösteren OKB bulguları ya da 
şiddetli yeme kısıtlılığı

* Eşlik eden psikiyatrik belirtiler
(anksiyete, emosyonel labilite, irritabilite, regresyon, 

okul performansında düşme, duyusal-motor 
anormallikler, enurezis, uyku bozuklukları gibi 

bulgular)

*Nörolojik ve tıbbi hastalıkların dışlanması 
(Sydenham Koresi, Tourette vb.)

* Tik ve/veya OKB bulgularının varlığı

*Ergenlik öncesi başlangıç

* Akut semptom başlangıcı ve epizodik gidişat

* GAS enfeksiyonu ile 
belirtilerin

başlaması/alevlenmesi 
arasında ilişki

*Nörolojik anormallikler 
(motor hiperaktivite, koreiform hareketler vb.)

PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome), CANS (Childhood Acute Neuropsychiatric Syndrome).
PANS (pediatrik akut başlangıçlı nöropsikiyatrik sendrom), CANS (çocukluk çağı akut nöropsikiyatrik sendrom).
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tikler rutin OKB özelliklerinden farklılık göstermekteydi ve 
PANS ile daha uyumlu gözükmekteydi. Yine ilginç olarak 
olgu sunumumuzda bulununa tik bozukluğu ve yeme kısıt-
lılığı gösteren hastalar bu özellikleri taşımayan PANS olgula-
rına göre daha düşük yaşam kalitesi bulguları, okul sorunları 
göstermektedir. Hastamızın tam şifaya kavuşması göreceli 
olarak uzun bir süreçte gerçekleşti.

Sonuç olarak PANS ve CANS daha önceden ortaya konul-
muş PANDAS sınıflamasının güncel halleridir. Bu iki yeni sı-
nıflama bilimsel çalışmalar için homojen bir grup oluşturmak 
amacıyla arada kalmış ve PANDAS ölçütlerinin tümünü kar-
şılayamayan hastaları kapsayan  yeni tanımlamalardır. PANS 

tanımlaması CANS’a kıyasla klinik pratikte görülebilen yeme 
davranışı değişikliklerini de içermesi ve “pediatrik” tanımıyla 
18 yaş öncesini tamamiyle kapsıyor olmasıyla daha genel ve 
kullanışlı bir sınıflandırmadır. PANS hastaları OKB ve/veya 
tik bulgularıyla birlikte emosyonel labilite, anksiyete belirtile-
ri gibi psikiyatrik belirtileri sıkça göstermekte; başlangıç yaşı 
olarak klasik çocukluk çağı obsesisf kompulsif bozukluğuna 
göre daha erken yaşta OKB bulguları göstermektedir. Ayrıca 
psikotik bulgular, varsanılar, midriazis, koreiform hareketler, 
anoreksiya gibi belirtiler PANS’ta gözlenmektedir. Güncel 
hale getirilmiş bu sınıflandırma ile arada kalmış PANDAS 
PANS olarak sınıflandırmak olgularını mümkündür.
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