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Çocukluk ça ğı şizofrenisi ender görülen bir durumdur. E•i şkin şizofrenisinde oldu ğu gibi, etyolojisi halen kesinleşmemi ş tir. Bu makalede, epidemiyolojisi, klinik bulgular ı , tanı koymada geli şimsel özellikler aç ısından
değerlendirmeler ve tedavi çalışmaları gözden geçirilmi ştir:
Anahtar kelimeler: Çocukluk ça ğı , şizofreni, tan ı , klinik bulgular
Düşünen Adam; 2002, 15(1):39-45

a

SUMMARY

cy

Childhood-onset schizophrenia is a rare condition. The etiology has not been cleady determined. This a•ticle is a
review of literature on clinical findings, appreciation of developmental characteristics for diagnosis and therapyl.
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Beynin geli şimini önemli derecede etkileyen şizofreni, çocuklarda ender görülen bir bozukluktur. Çocukluk döneminde ba şlayan erken ba şlangıçlı şizofrenide, ortaya ç ıkan klinik bulgular, bu bulgulann çocu ğun hangi gelişim döneminde ortaya ç ıktığı, gelişimsel döneme göre bu bulgular ın nasıl değerlendirileceği ve son olarak, bu geli şim seyrini nasıl etkilediği ve bozduğu şeklinde değerlendirmelerin yap ılması zorunludur. Son y ıllarda, erken ba şlangıçlı şizofreni ile geç ba şlayan şizofreni aras ında bir ayınmın olup olmadığı konusunda klinik de ğerlendirmeler ve nörobiyolojik çalışmalar yoğunluk kazanm ıştır.
TARİHÇE

1906 yılının başlarında De Sanctis (1971), geli şiminde gerileme, entellektüel defisitler, uygunsuz affeksiyon, sosyal izolasyon, bazen davran ış ve konu şma

sorunlarının olduğu bir tabloyu Demensia Prekoksima olarak tan ımlamıştır ( 12). En erken tan ımlamalar,
Bleuler (1911) ve Kraepelin (1919)'in adolesanlarda
gözlemleyip, koydukları tanımlamalardır. Belli bir
dönemde şizofreni kavram ı ve teriminin farkl ı kullanılışı , sorunlar yaratm ıştır. Avrupa'n ın daha çok etkisinde kaldığı Kraepelin, varsan ıları, düşünce bozuklukları , sanrı lar ve emosyonel küntlük gibi bulgular üzerinde duruyorken, Amerika Birle şik Devletleri'nin daha çok etkilendi ği Bleuler, dü şünce bozukluğu, çağnşı mlarda bozulma, emosyonel tepkilerde de ğiş iklikler ve realite yerine fantazilerin olması şeklindeki bulguları , primer anormalliklere sekonder bulgular olarak değerlendirmi ştir ( 16) . 1933
yılında Potter ve daha sonra 1941 y ılında Bradley ve
Bowen tarafından bu alanda ilk çal ışmalar yapılmıştır. Loretta Bender 1942 y ılından sonra bu konuda
araştırmalar yapm ış ve klinik tanımlamada merkezi
sinir sistemi bozuklu ğuna ilişkin belirtilere ağırlık
vermiştir. Çocukluk psikozlarının yaşamın ilk

i. Ü. Istanbul T ı p Fakültesi Çocuk Ruh Sağl ığı ve Hastal ıkları Anabilim Dal ı
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aylarında başlayabilece ğini ilk ortaya atan, Kanner
olmuş tur. Kanner, erken bebeklik otizmini 1943 y ılında tanımlamış , 1952 yılında Mahler, 5 yaşından
önce görülen Simbiotik Psikoz sendromunu tan ımlam ıştı r. Bu dönemden sonra atipik çocuklar, bebeklik
psikozu, çocukluk şizofrenisi tan ımlamaları ortaya
atılmıştır ( 15).

olmuştur. Otizm tan ısı alan olgular ile karşılaştırmalar sonucu elde edilmi ştir. 2-12 yaş aras ı çocuklarda
prevalans, 10000 çocukta 0.19 olarak bildirilmiştir
Yakın zamanda yap ılan çalışmalarda, 12-14 ya ş
aras ı çocuklarda insidenste artma saptanm ıştır (8 Erkek/kız oranının 2 veya 2.5/1 olduğu ve erkeklerde daha fazla görüldüğü sonucu ortaya ç ıkarılmıştır (7,15)

Çocukluk Şizofrenisi kavram ında iki grup tart ışılmı şiir:
1. Çocukluk Ş izofrenisi kavram ını yaygın bir şekilde
onaylayan Bender, Fish ve Goldfarb gibi ki şilerin
gözönüne ald ığı kün-ıeleşmiş grup.

Premorbid anamnezlerinde erkek çocuklar ın, kız çocuklara göre daha sorun yüklü oldu ğu ve şizofreni
bulgularının, erkek çocuklarda daha erken ba şladığı
görülmektedir (7,19)

).

.

.

TANISAL DEĞERLENDIRMELER VE
KLINIK BULGULAR

DSM-IV tan ı ölçütleri ile tan ı konulmaktadır

( 2 ):

A. Karakteristik bulgular: 1 aylık bir dönem bo-

yunca aşağıdakilerden en az ikisinin olmas ı gerekmektedir:
1. Sanrılar
2. Varsanılar
3. Dezorganize konu şma
4. İleri derecede dezorganize ya da katatonik
davran ış
5. Negatif belirtiler: emosyonel küntlük, aloji ya da
avolisyon

a

2. Gittikçe geçerlilik kazanan parçalanm ış grup:
başlangı ç yaşı , klinik seyir ve aile öyküsü gibi belirtiler temelinde farkl ılaştırılmış olan, psikotik çocukların farklı grupları ile ilgili tartışı lan grup. Özellikle
bu konuda, herbir grubun ay ırdedici bulgularının değerlendirilmesi ve ba şlangıç yaşı na göre psikotik çocukların ayrılması ile ilgili etkili çalış malar yapılmıştır.

( 4).
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Çocuklarda erken ba şlangıçta ortaya ç ıkan klinik
bulgular ile daha geç ba şlangıçta ortaya ç ıkan bulgular arasında farkl ılıklar görülmesi, erken ya şın gelişimsel bozukluklar ı ile şizofreninin birbirleri ile
bağlant ı sı olmayan ayrı bozukluklar olduğu şeklinde
tart ışmaları gündeme getirmi ştir. Bu çal ışmaların sonucunda DSM-III, çocukluk şizofrenisini ayr ı bir bozukluk olarak ele alm ışt ır. Eğer erişkin kriterlerini taşıyorlarsa çocukluk şizofrenisi tan ısı alabileceklerdir.
Werıy ve ark.'ları , erken yaşta başlayan şizofreninin,
erişkin dönemde başlayan şizofreniden yaln ızca kantitatif olarak ayr ılan bir değişken olduğ unu ifade etmişlerdir.
DSM-III-R kriterlerini, bazo şizofrenik çocuklara
uyarlamada zorluklar olmu ş tur. Bu çocuklarda, bozuklu ğun tanı olarak başlangıcın ı ya da fonksiyonlarda gerilemeyi ortaya ç ıkarmada zorluklar ya şanmıştır ( 20 ). DSM-III-R ve DSM-IV, yaln ızca kişileraras ı
ilişkilerin, akademik ba şarıdaki gelişimin veya u ğraşıda geli ş imin beklenen düzeyde yeterli olamamas ı
koş ulunu getirin Ancak, fonksiyonlarda varolan gerilerneyi göstermez (12)
.

EPİDEMİ YOLOJİ

İ lk zamanlar bu konu ile ilgili bilgiler çok s ınırlı
40

Not: Sanrılar bizar ise ya da varsan ılar, kişinin dav-

ranış ya da düşünceleri üzerine sürekli yorum Yapmakta olan seslerden ya da iki veya daha fazla sesin
birbirleriyle konu şmasından oluşuyorsa A tan ı ölçütünden yalnızca bir belirtinin bulunmas ı yeterlidir.
B. Toplumsal/mesleki i şlev bozuklu ğu: Bu madde,
çocuklarda kişileraras ı ilişkilerde, eğitim ile ilgili ya
da iş başarısında beklenen düzeye eri şememe olarak
değerlendirilir.

C. Süre: En az 6 ay süre ile şu belirtileri kapsamalıdı r: prodromal ya da residüel belirtilerin bulundu ğu
dönemleri kapsayabilir. Bu bozuklu ğun belirtileri,
prodromal ya da resüdel dönemlerde, yaln ızca negatif belirtilerle ya da A tan ı ölçütünde iki veya daha
fazla belirtinin daha hafif biçimleri ile (örne ğin; garip davran ışlar, olağandışı algısal yaşantılar) kendilerini gösterebilir.
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D. Şizoaffektif Bozukluk ile Duygu durum Bozukluğunun Dışlanınası : Özellikle ergenlerde Duygu-

durum Bozuklu ğunun başlangıcı, şizofreni benzeri
belirtiler ile kendisini gösterebilir.
E. Madde kullan ı mının/genel t ıbbi durumun
d ışlanması
F. Bir Yaygın Gelişimsel Bozukluk ile olan ili şkisi: Otistik Bozukluk ya da Yayg ın Gelişimsel Bozuk-

luk öyküsü varsa, ancak en az 1 ay süre ile belirgin
sanrı ve varsan ılar da varsa Şizofreni ek tanısı alabilir.
Başlangıç ve prodromal görünüm

Şizofreninin patognomonik belirtileri, ender olarak
5-6 yaştan önce görülür. 3 yaşında sanrı, varsan ı ve
formal düşünce bozukluklarının olduğu şizofrenik
olgular bildirilmiştir.
Gelişimsel faktörler

Çocuğun yaş faktörü, belirtilerin şeklini ve içeri ğini
etkiler. Küçük bir çocu ğun varsanı ve sanrıları , daha
büyük olan çocuklarınki ile karşılatırıldığında, daha
akıcı ve daha az kompleks olarak görülür. Çocukluk
çağında temalar, cinsel içeriklerden çok oyuncaklar
ya da canavarlard ır (15). Schneiderian belirtiler çok
az görülür. Sanrısal temalar, daha büyük ve daha zeki
çocuklarda soyut ve ayr ıntılı olabilir. Formal dü şünce bozuklu ğu; lojik olmayan düşünce, çağnşımlarda
gevşeme, enkoherans ve dü şünce içeri ğinde fakirleşmeyi kapsamaktadır. Bu bulgular!, küçük ve daha
konuşması tamamlanmam ış çocuklarda ayırdetmek
zordur. 7 yaş ve üstü çocuklarda ay ırdedilebilir. 7
yaş, normal çocuklarda, lojik olmayan dü şünce ve
çağnşımlarda gevşeme açısından gelişimsel bir kesim noktasıdır. Lojik olmayan dü şünce önemli derecede azal ır, çağnşımlarda gevşeme tamamen kaybolur ( 12).
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Başlangıcı genellikle sinsidir. Birçok olguda, bebeklikte başlayan ciddi geli şimsel zorluklar olmuştur.
Ancak retrospektif olarak bozuklu ğun tam olarak ne
zaman ba şladığını netleştirmek, predromal ve prodromal zorlukları ayırdetmek zordur. Bebeklik ve
1.5-3 yaş dönemi çocuklarında, genellikle gelişmede
gerileme görülür. Bu durum kendisini, konu şmanın
ba.şlamas ında gecikme, konu şmanın sınırlı olması ve
ekolalik konuşma, motor geli şimde gecikme, hipotoni, nıanyerizmler (el ç ırpma, sallanma) şeklinde
gösterir. Olağandışı duyusal duyarlılıklar erken dönemde başlayabilir. Bu olağandışı uyarılardan (koklama, dokunma gibi) sak ınmak için, çocuk kendisini
geri çekme şeklinde bir savunmaya geçebilir. Olağandışı korkulan labil, uygunsuz affekt; a şın anksiyete ve ku şkuculuk gibi nonspesifik belirtiler gösterebilir. sosyal izolasyon, ba ğlanma figürlerine yapışma olu şur. Majik dü şünce, perseverasyon, ritüalistik davranışlar ve zihnin olağandışı uğraşıları şeklinde kognitif anormallikler ortaya ç ıkar (12,19).

her iki bozuklukta risk faktörlerinin s ıklığına mı bağlı olduğu, ya da birbirinden bağımsız iki bozukluğun
basit bir rastlantısı mı olduğu konusu netlik kazanmamıştır ( 12).

Sonuç olarak şizofrenik çocuklar, akranlar ı ile ilişkilerde, okul ile ilgili aktivitelerde fakirleşme gibi, sosyal alanlarda premorbid bir fonksiyon bozuklu ğu
gösterirler. En sık görülen premorbid belirti, erkek
çocuklarda görülen dikkat bozuklu ğu ve hiperaktivitedir. Daha az s ıklıkta davran ış bozukluğu veya
depresyon görülür ( 15) . Az bir kısmında premorbid
olarak, şizotipal ki şilik bozuklu ğu ve yaygın gelişimsel bozukluk görüntüsü bulunmu ştur. infantil Otizmi
olan çocuklarda, çocukluk çağında veya daha ileriki
yaşlarda ender de olsa şizofrenik belirtiler geli şebilir.
Bu durumun paylaşılmış bir nedene mi bağlı olduğu,

Varsan ı ve sanrıların, formal bir bozuklu ğun varlığ
veya yoklu ğunun araştırılması, konuşması sınırlı ya
da bozuk olan çocuklarda zor olabilir. Varbalize baz ı
otistik çocukların yüzeysel, lojik olmayan ve enkoheran konu şması, şizofreninin formal dü şünce bozukluğuna benzeyebilir. Küçük ve konu şması bozuk
olan çocuklarda varsan ı, sanrı ve düşünce bozuklukları soruşturmak güçtür. Bettes (1987), 5-18 ya ş arası
çocuklarda pozitif ve negatif belirtileri ara ştırmış ,
pozitif belirtilerin, yaşa ve IQ düzeyindeki yüksekliğe bağlı olarak artma gösterdi ğini bulmuştur. Buradan çıkarılan sonuç, konu şma kapasitesinin artışı
ile pozitif belirtilerin görünmesi aras ında bir bağlantının olduğu, düşük IQ grubunun, predominan
olarak otistik benzeri bulgular' olan çocuklar ı daha
çok kapsadığı ve düşük Q ve negatif belirtiler arasındaki korelasyonların, nörolojik bir bozulman ın etkisini yansıtabileceği şeklindedir. 7 yaş öncesi ço41
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cuklarda psikiyatrik bir bozuklukla beraber varsan ıların görülmesi ender bir durumdur. Çocukluk çağında, normalde uykuya dalarken (hipnogojik) ve uykudan uyan ırken (hipnopompik) varsan ılar, hayali arkadaşl ıklar, fantazi üretmeler ve korkular olu şabilir.
Bunların ayrılması gereklidir. Bir çocukta varsan ının
olup olmadığına karar verebilmek için şu sorular akla
getirilmelidir:
I. Çocuk, klinisyenin varsan ı hakkındaki sorusunu
anlam ış mıdır?
2. Çocuk, soru soran ı hoşnut etmek ya da dikkat çekmek için bir varsanıya sahip olmay ı mı yeğledi?
3. Çocuk, varsan ının olağandışı olduğunu ve başkalarının böyle bir deneyimi olmad ığını biliyor mu?
4. Çocuk, varsan ı algısı temelinde bir davran ış sergiliyor mu?
5. Varsan ı, korku, deh şet veya sevincin bir emosyonel yan ıtı ile birlikte mi gösteriyor?

- gelişimsel gerilik
- yıkıcı davran ış bozuklukları
- ekspressif ve reseptiv dil sorunları
- bütün motor fonksiyonlarda bozulma hali ö ğrenmede güçlük
- IQ düzeyinin sınır düzeyden daha a şağı düşmesi
- Ve yaygın gelişimsel bozukluk bulgularına geçi ş
Primorbid anormallikler, eri şkin yaşta başlayan şizofreni ile benzerlik gösterse de, erken ya şta başlayanlarda dil bozuklu ğu ve otizm benzeri geçi ş belirtileri ile nonspesifik belirtilerin oran ı daha yüksektir
(8,10) .

DSM-III tanı ölçütleri kullan ılarak yapılan birkaç
çalışmada, erken başlangıçlı şizofrenide fenomenoloji araştırılmıştır. Erken başlangıçta, başlangıç daha
sinsidir ve işitsel varsanılar ve sanrılar, erişkinlerde
bildirildiğinden daha az kompleks olmaya e ğilimlidir
(7). işitsel varsanılı çocuklarda, nöral dolaşımında
bozulman ın nedeni bilinmemektedir. Fonksiyonel
MRI çalışmasında, beynin periyodik eksternal konuşma aktivitesi, sol superior temporal gyrusta azalmıştır. Ancak eri şkin şizofrenisi tan ısı alanlarda normallerle karşılaştırıldığında, sağ orta temporal gyrusta bu aktivite artm ıştır. Bu araştırma, işitsel varsan ının, beynin normalde konu şma süreçlerinin alan ı
olan temporal koptikal bölgelerde aktivite azalmas ı
ile birliktelik gösterebilece ğini düşündürmektedir

a

Şizofrenik çocukların varsan ıları, erişkin şizofrenisindekilere benzer (6
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Gelişimsel bakış açısı ile sanrılar, 7 yaşından küçüklerde seyrek gibi görünmektedir ve tan ı koyulmas ı
zordur ( 07). Russell, olgularında, bizar, perseküte, somatik, referans ve grandiyöz sanr ılar tanımlamıştır.
Şizofreni tan ısı alan adolesanlarda, % 38 sistematik
sanrılar saptanm ıştır (3 Yaşı daha büyük olanların
sanrıları , küçük çocuklardan daha ayrıntılı ve komplekstir. Sanrılara ek olarak şizofrenik çocuklar, yaygın morbid fantaziler ve majik dü şünce gösterebilirler. Tan ısal değerlendirmede morbid fantaziler ve
majik dü şünce, tanı koymada önem taşır. Çünkü, altta yatan bir psikiyatrik bozukluk olmadan da olu şabilirler veya sanrıların gelişimsel prekürsörü olabilirler. Sanrılara benzer şekilde, morbid fantaziler ve
majik düşünce yayg ınsa ve e ğer çocuk imajinasyon
niteliğini anlamadan bu düşüncelere göre hareket
ediyorsa çocu ğun fonksiyonu bozulabilir.

(21) .

Erken başlangıçlı şizofrenininin çok boyutlu belirtiler vermesi, tan ıda spesifik bir sendrom olarak m ı
değerlendirilece ği, yoksa şizofreni spektrumu içinde
ona bağlı bir çok boyutlu gelişimsel bir bozukluk mu
olduğu sorusunu yan ıtsız bırakmaktadır; çok boyutlu
bir bozukluk olarak tan ı almış adolesanların; birinci
derece akrabalarında şizofreni tan ısı yüksek orandadır, yapısal beyin anormallikleri vard ır, eri şkin şizofrenisine benzer şekilde nöropsikolojik de ğerlendirme bulguları sergilemi şlerdir
( 13 ).

Şizofrenik çocuklarda, yap ılandırılmış; bir çevrede
realite yeniden test edilemez ( 12
).

Klinik bulgular

Retrospektif çal ışmalar, bu bozuklu ğu olan çocukların yaklaşık olarak yarısında şu bulguların olduğunu göstermiştir ( 1,20):
42

Erken başlangıçlı şizofrenilerde, geç ba şlangıçlı
olanlara göre prognozun daha kötü oldu ğu, çalışmalarda bildirilmektedir. Premobid durum, sinsi ba şlangıç ve psikotik bozukluğun erken ba şlaması, prognozu olumsuz yönde etkilemektedir. Eggers ve Burk,
44 olgunun en uzun süre (42 y ıl) izlendiği çalışmalarında, erken ba şlangıçlı şizofreniklerde % 50 oran ın-
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da belirtilerin sürdü ğünü saptam ışlardır. % 25 'inde
ise kısmi olarak remisyon görülmü ştür ( 13

genetik riskten bağımsız olarak fetal hipoksi sonucu
oluştuğunu belirtmişlerdir ( 5

ETYOPATOGENEZE YÖNELIK
ARAŞTIRMALAR

AYIRICI TANI

).

).

Organik mental bozukluklar: Kompleks parsiyel

Ş izofreninin etyolojisi halen bilinmemektedir. Eri şkin başlangıçlı şizofrenik olgular ın karde ş çalışmalan, başlangıç yaşı ile bir genetik komponent düşüncesini getirmiş tir. Kalmann ve Roth, 15 ya ş öncesi görülen şizofreni konkordans oranlar ını , dizigot
ikizlerde % 17, monozigot ikizlerde % 71 olarak
bulmuşlardır. 15 yaş sonrası şizofreniklerde bu oranlar, dizigotlarda % 23, monozigotlarda % 88'dir ( 12
Çocukluk çağında başlayan şizofreni olgularının parental şizofreni öyküsü 9.4-% 15.8 oran ında bulunmuş tur. Gende mutasyon, delesyon ya da gende
ekleme şeklinde bir genetik defekt mi, yoksa ki şilik
ve kogııisyonları içeren genlerin a şırılığı mı olduğu
bilinmemektedir. Birçok genin hafif ya da orta derecede etkileri sonucu, veya genler aras ındaki etkile şimin olasılık üzerinden olu şturduğu bir genetik dispozisyon sonucu bozuklu ğun oluştuğuna inan ılmaktadı r. Ancak çevresel risk faktörlerinin, genin ifadesini nasıl etkilediği bilinmemektedir ( 13).

).

Hormonal, metabolik ve toksik faktörler: Varsanı ve

sanrıları içeren geçici periyodik premenstrüel psikoz,
ender olarak bildirilmi ştir. Eksojen kortikosteroidler
ya da anabolik steroidler, psikotik belirtiler geli ştirebilirler. Porfiri, metakromatik lökodistrofi ve Wilson
Hastalığı gibi metabolik bozukluklarda, viral infeksiyonlarda ve toksinlerle psikotik belirtiler olu şabilir
(16) .

a

).

epileptik nöbeti olan çocuklarda, negatif belirtiler
olmaksızın varsanı, sanrı ve formal dü şünce bozukluğu bulguları ile şizofreni benzeri psikotik tablolar
oluşabilir. Oryantasyon bozuklu ğundan önce bir organik psikozun erken döneminde çocu ğun psikotik
belirtileri, şizofreni ile karışabilir (6

Dejeneratif nörolojik bozukluklar: Subakut Sklero-

cy

zan Panansefalit gibi progressif nörolojik bozukluklar, çocukluk ça ğı psikozu olarak görünebilirler.
Fonksiyonlarda global, ısrarlı ve progressif bozulma,
normal olmayan nörolojik ve EEG bulgular ı, ayırdedicidir.
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Şizofrenide e ğer kortikal nöronlar korunmu ş ise,
tedavi için, ileride eri şkin bir memeli beyninde, nöronların ilerlemiş bulgularını veren bir nöronal süreçleri tekrar modellendirme geli ştirilebilir. Bu varsay ımın, bir piskoza geçi şin erken döneminde bireyin
durumunu anlamada yada bir şizofreninin geli şimini
önceden haber veren genetik i şaretleri ay ırmada itici
bir güç olabilece ği düşünülnıektedir (13) .

Pre ııatal ve perinatal faktörlerin de şizofreninin gelişimine yol açt ığı na ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Deği şken prenatal ve perinatal faktörlerin, bozuklu ğun
gelişiminde rol oynadığı ve belki de predispoze edici
genetik zedelenmeler ile birle ştiği fikri oluşmuştur.
Şizofreni tan ısı alan ve hiçbir tan ı almayan manozigot ikizlerde kar şılaştırmalı bir çal ışma yapılmış,
doğumsal komplikasyon öyküsü ile konjenital fiziksel anomalilerin, beyin yap ılarında bir farkl ılık
oluşturup oluşturmadığına bakılmış tır. Bozukluğu
olanlarda, sağ ve sol hipokampal bölgelerin daha
küçülmü ş olduğu ve sol lateral ventrikül ile üçüncü
ventrikülün daha geniş olduğu saptanm ıştır ( 14) Cannon ve arkadaşları da erken başlangıç şizofreninin,
.

Duygudurum bozukluklar ı: Erken başlangıçlı duy-

gudurum bozukluklar ı ya da depresyon ba şlangıcında sıklıkla psikoz belirtileri görülür. Küçük çocuklar,
duygularını verbalize edemezler. Bu nedenle depresyon tablosu kendisini, irritabilite, ajitasyon ve davranış bozuklukları şeklinde gösterebilir. Dolay ısı ile
klinik seyir tanı koymada önem ta şımaktadır. Duygudurum bozukluğunun tersine şizofreninin klinik
seyri, uyum sağlayıcı fonksiyonlarda giderek gerileme şeklindedir (20).
Disosiyatif bozukluklar: Ayırım yapmak zordur. Şi-

zofreniden farklı olarak bu çocuklarda, travma öyküsü, değiş kenlik gösteren bilinç periyodlar ı, davranış
bozuklukları ve geniş bir affektif bulgu dizisi sergilenmektedir. Dü şünce bozuklukları, düşünce sokulması ve düşünce çekilmesi şeklindedir. Dezorganize
düşüncelerin kısa epizodları dışında formal düşünce
bozukluğ u göstermezler ( 11 ).
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Yaklaşı mları

Çocuklarda Borderline Bozukluklar: Bu çocukla-

rda, majik dü şünce, projeksiyon, fonksiyonlarda gerileme ile kı sa dönem ortaya ç ıkan psikotik belirtiler
ve gerçe ği değerlendirme yetisinde bozulma saptanm ıştır. 6-12 yaş arası öfke, emosyonel labilite, kendine yönelik zarar verici davran ışlar, impulsivitenin
görüldü ğü bu çocuklarda, varsan ı , sanrı ve forma!
düşünce bozuklu ğu görülmez ( 6 ).

Garken

cak EP yan etkisi, dü şük dozlarda görülmüştür. Olanzapin ve clozapin ile çal ışmalara gereksinim vard ır.
Özellikle, çocuk ve adolesan şizofrenisinde olu şan
agressif davran ışları, klozapin etkili olabilir. Haloperidol ve klozapinin çift-kör kar şılaştırmalı çalışmasında 12 yaş öncesi erken ba şlangıçlı şizofrenik çocuklarda klozapin, pozitif ve negatif belirtileri ortadan kaldırması ile haloperidole üstün bulunmu ştur
(13) .

Obsessif Kompulsif Bozukluk: Şizofrenide belirgin

obsessif kompulsif bulgular olabilir. Olgunun gerçeği değerlendirme yetisi bozulabilir ve tan ı koymada
zorlan ılabilinir (9).
Yayg ın Gelişimsel Bozukluklar: Otistik çocuklarda
sanrıların tersine ayn ılıkla bir uğraşı vardır ( 6). Erken
başlangıçlı şizofrenide dil bozukluğu ve otizm benzeri geçi ş belirtileri ile nonspesifik belirtilerin oran ını n yüksek olması tanıyı zorlaştıran bir durum yarat ır

TEDAVİ

Çocukluk çağının ender görülen bozukluklar ından
biri olan şizofreni, çocu ğun sürekli gelişimini sürdürmesi nedeni ile de ğerlendirmede ve tan ı koymada
duyarlı olmamızı zorunlu kılmaktadır. Gelişimin her
döneminde var olan özelliklerin bilinip, bulgular ın,
özenle ayırdedilmesine gereksinim vard ır. Doğru değerlendirme ve tan ı koyma ile bu konuda giderek yoğunluk kazanan çalışmalara katkıda bulunulacakt ır.

a

(8,10) .
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Çeş itli tedavi yöntemlerinin gerekti ğinde birarada
yürütülebilece ği bir tedavi biçimi geli ştirilmelidir;
farmakolojik, e ğitsel, aileye yönelik yakla şımlar ve
destekleyici psikoterapi (18) .
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Psikofarmakolojik tedavi uygulamaları nda, 18 yaş
alt ı birkaç çal ışma vardır. Bununla beraber, hem eri şkin hem de erken ba şlangıçlı şizofrenide titrasyon şeması, doz aralığı ya da etkilerin farkl ılıkları dışında
tedavi yan ıtı aynı gibi görülmektedir. Tedaviye başlarken, ailelerin antipsikotikler hakk ında bilgilendirilmesi önemlidir.
DSM-IV tan ı ölçütlerine göre şizofreni tan ısı alm ış
5-11 yaş arası 16 çocukta çift-kör plasebo kontrollü
çalış mada, haloperidol, klinik ve istatistiksel olarak
plaseboya üstün gelmi ştir. Ancak 0.02-0.12 mgr/kg/
gün terapötik dozunda a şırı sedasyon ve ekstrapyramidal (EP) belirtiler göstermi ştir. Haloperidole iyi
yan ı t, daha geç ba şlangıçlı olup, entellektüel fonksiyonu yüksek olan olgularda olmu ştur. Geleneksel
antipsikotiklerin yan etkilerinin eri şkinlerde oldu ğu
gibi çocuklarda da görülmesi nedeni ile yak ın zaman
çal ışmaları , yeni jenerasyon antipsikotikler üzerinde
yoğunlaşm ıştır. Yapılan birkaç ara ştırmada risperidon, bulguları n şiddetini azaltmada etkin olmu ş, an44
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