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ÖZET

Şizofrenide obsesif kompulsif bozukluk yayg ınlığı kayda değerdir. Öne sürülen işlevsel devreler ve nörotransmitter işlev bozukluklar ı ortak özellikler paylaşmaktadır. Şizofrenide obsesif kompulsif bozuklu ğun varlığı, şizofreninin tek ba şına olmasından çeşitli yönlerde farklılıklar ortaya koymaktadır. Obsesif kompulsif bozuklu ğa yönelik ilaçları n tedaviye eklenmesi etkin olabilir, fakat sistemik bir de ğerlendirme gerekmektedir.
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SUMMARY

The prevalance of obsessive compulsive disorder in schizophrenia appears to be very significant. Proposed functional circuits and neurotransmitter dysfunction seem to share common properties. The presence of obsessive
compulsive disorder in schizophrenia differs in various aspects than schizophrenia alone. The addition of medication targeted at obsessive compulsive disorder may be benificial to these patients, but requires systemic evaluation.
Key words: Schizophrenia, Obsessive compulsive disorder, similarities, clifferences

Ş izofreni ve obsesif kompulsif bozukluk birlikteliğini araştıran, daha önceki yıllara ait çalışmalarda,
genelde % 1-3 gibi düşük oranlar tesbit edilirken,
yeni epidemiyolojik çalışmalarda % 10-15 aras ında
değişen yüksek oranlar saptanm ıştır (2-9) (Tablo 1).

Ş izofrenide hezeyanlar belirli obsesyonel endi şeleri
andırsa bile, obsesyonlardan farkl ılıklar gösterirler.
Insel iç görü ve direncin obsesyonlann iç kaynaklarını gösterdiğini, hezeyanlann ise dış kaynaklı
olup direnç gösterilmedi ğini bildirmiştir. Şizofrenik
hastalarda ritueller amaca yönelik gibi görülmezler
ve sıklıkla hastanın dış tan gelen bir güç olarak nitelendirdiği şeye yanıt gibidir. Şizofrenideki psikotik
semptomlar egosintonik nitelikte oldu ğu için direnç
gösterilmez, obsesif kompulsif semptomatoloji egodistonik nitelikte oldu ğu için, değişen dereceler içerisinde kişi tarafından direnç gösterilir (12) .

Şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluğun bir çok
ortak özelliği vardır. Her iki hastalık da erken yaşta
başlar, kronikleşir ve yıkıcı seyreder. Davetsiz (intrusif) düşünceler ve garip davran ışlar mevcut olabilir (10,11).

Robinson obsesif psikozlu olarak nitelendirdi ği hastalan izledikten sonra; şizofreniden farkl ı olarak
emosyonel hayatlanmn yüzeyel olmad ığını ve hastalıkları lcronikleşmiş olsa bile entellektüel bozulmanın görülmediğ ini, çağnşımlann gev şemediğ ini

Şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk uzun zamandan beri klinisyenlerin ilgisini çekmektedir.
Westphal obsesyonlann bir dü şünce bozuldu ğunu
temsil ettiğini bildirirken, Bleuler obsesif kompulsif
bozukluğu şizofreninin bir aittipi ya da prodromu
olarak nitelendirmiştir (I).

* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi I. Psikiyatri Uz. Dr.
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Tablo 1. Şizofrenide obsesif kompulsif bozukluk yaygınlığını
inceleyen çal ışmalar.
Çalışmacı

Jahrreiss (2)
Rosen (2)
Boyd ve ark. (3)
Fenton ve MeGlashan (4)
Rasmussen ve Tsuang (5)
Karno ve ark. (6)
Berman ve ark. (7)
Eisen ve ark. (8)
Poyurovsky ve ark. (9)
(ilk episod)

Şizofrenik
Hastalarda OKB
Görülme Oran ı

Çalışma Yılı

% 1.1
% 3.5
%10
% 13
%10
% 12.2
% 25
% 7.8
% 14

1926
1957
1984
1986
1986
1988
1995
1997
1999

OKB

Şizofreni.

Brodmann 9. 10. alan
dorsolateral prefrontal
korteks
Dorsolateral başı
Globus pallidus
Talamus

Frontal lob

Brodmann 10. alan
lateral orbital korteks

Nukleus caudatus Ventromedial başı
Globus pallidus
Talamus

Calvocoressi ve arkada şlan ise şizofreni, obsesif
kompulsif bozukluk ve depresyonlu hastalarda sosyal, mesleki ve günlük işleri karşılaştırrnışlar, mevcut durumda i şlevselliğin global değerlendirilmesinin şizofrenide çok dü şük olduğunu bildirmişlerdir.
Fakat, bu çalışmada iş performansı, günlük hayat becerileri ve geçmi ş yıl için işlevselliğin global değerlendirilmesi hem şizofreni hem de obsesif kompulsif bozukluk için depresyona göre çok dü şük
saptanmıştır (16) .
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ve varsanılarının olmadığını bildirmiştir (2) . Buna
karşın Insel ve Akiskal ise obsesif psikozlu vakalarda işitsel varsanılann olabileceğinden bahsetmişlerdir. Bu yazarlar davetsiz dü şünce ve işitsel
varsanı farklılığını ortaya koymanın önemli olduğunu belirtmişlerdir. Obsesyonların davetsiz bir düşünce olarak suçlay ıcı tabiatta iç ses niteli ğine dönüşebileceğini, fakat bu sesin tekrarlay ıcı ve düşünce
benzeri kaldığını, işitsel varsamnın konuşma niteliğini kazanmadığını vurgulamışlardır (13) .

Tablo 2. Şizofreni ve OKB için nöroanatomik devreler.

Eisen ve Rasmussen 1993'te 475 obsesif kompulsif
bozukluk olgusunu değerlendirdikleri çalışmalarında, % 4 oranında şizofreni, % 2 oranında hezeyanlı
bozukluk, % 3 oran ında şizotipal kişilik bozulduğu
ve % 6 oranında içgrü zayıf alt grup saptamışlardır
(m) . Ardından 1994 yılında DSM-IV ile birlikte obsesif kompulsif bozukluğun zayıf içgörülü alttipi
kavramı sınıflandırma sisteminde yer alm ıştır.
Solyom ve arkadaşları, daha sonra psikoza dönü şen
obsesif kompulsif bozukluklu 8 hastan ın sosyal
uyumlannın zayıf olduğunu ve obsesif kompulsif
semptomatolojilerinin yozla ştıncılığını tesbit etmişlerdir. Şizofrenik hastalardan farkl ı olarak bu hastalarda, işitsel varsanı ve referans fikri tesbit etmişlerdir (14) .

Steketee yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda yetiyitimi ve aile yüklenmesini,
şizofreni ile eşdeğer saptam ış; ancak ayaktan tedavi
gören hastalarda yetiyitimi ve aile yüklenmesini şizofreniye göre daha az oranda oldu ğunu bulmuştur
(15)

Şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluğun patogenezinin açıklanmasında rol oynadığı varsayılan
nöroanatomik devreler aras ında ortak özellikler dikkat çekmektedir (17) .
Frontal lobda üç farkl ı noktadan çıkarak striaturn,
globus pallidus ve talamustan geçen üç devreden
dorsolateral prefrontal korteks şizofreni, lateral orbital korteks obsesif kompulsif bozuldukla ba ğlantılı
bulunurken, anterior singulat korteks şizofreni ya da
obsesif kompulsif bozuklukla bağlantısızdır (18)
(Tablo 2).
Cummings'e göre şizofrenide önemli oldu ğu öne sürülen devre, Brodmann' ın 9. ve 10. alanında dorsolateral prefrontal korteksten ba şlar, kaudat nııkleusun dorsolateral başından talamusa geçer (18) .
Şizofrenide talamusun boyutlannda küçühneler bildirilmiştir. Talamus gerekli olmayan bilgileri ayıklamakta, gerekli bilgileri ise iletrnektedir. Bu süreçteki yetersizliklerin şizofrenideki pozitif belirtilere yol açacağı belirtilmiştir (19) .
Modeli ve arkadaşları obsesif kompulsif bozuklukta
orbitofronto-striato-pallidotalamik yolun önemini
bildirmişlerdir (20). Cummings'e göre bu devre Brod69
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mann'ın 10. alanında orbital korteksten ba şlamakta
kaudat nukleusun ventromedial alan ına yönelmekte,
globus pallidus, ventro-anterior ve mediodorsal talamustan sonra kortekse dönmektedir (18) . Obsesif
kompulsif bozuklukta, kaudat nuldeusun boyutlannın normale göre küçüldüğünü bildiren araştırmaların yanısıra bu bulguyu teyid etmeyen çal ışmalar
da mevcuttur (21-23) .
Dopaminin şizofrenideki rolü ayrıntılı olarak incelenmişken, obsesif kompulsif bozukluk üzerindeki
muhtemel rolü ayrıntılı olarak incelenmemi ştir. Serotonin sistemiyle ilgili araştırmalarda ise obsesif
kompulsif bozukluk detayl ı olarak incelenmi şken,
serotoninin şizofreni üzerindeki rolünün ayr ıntılı incelenmesi söz konusu değildir. Atipik nöroleptiklerin şizofrenideki etkinliklerinin görülmesiyle, şizofrenide serotoninin yerinin araştırılması önem kazanmıştır.

tipsikotikler düşük dozlarda antiobsesyonel ajanlara eklenerek güçlendirici olarak kullan ılmaktadırlar (3°,31).
Şizofreni tedavisinde kullan ılan antipsikotiklerin obsesif kompulsif bozukluk olu şturduğunu bildiren çalışmalar da olmuştur. Çoğunlukla klozapin (32-39) ve
daha az da risperidonla (4°42) spontan obsesif kompulsif bozukluk oluştuğunu bildiren yayınlar vardır.
Olanzapinle yapılan bir prospektif çal ışmada ise,
kronik şizofrenik hastaların obsesif kompulsif semptomlannda hiç artış olmadığı da gösterilmiştir (43) .
Atipik nöroleptiklerle şizofrenik hastalarda obsesif
kompulsif bozukluğun çıkmasının, özellikle 5HT2/
dopamin antagonizma oran ıyla ilişkili olabileceğini
düşündünnektedir. 5HT2/D2 reseptör ba ğlanma afinitesi klozapin için risperidonun iki katıdır ve bu
ilişkinin klozapinle daha fazla obsesif kompulsif
semptomların görülmesini açıklayabileceğini diişündürmektedir (17) .
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Dopamin ve serotonin arasındaki ilişki de araşrinlmıştır. Serotonin, dopamin nöronlan üzerindeki
5HT2 postsinaptik reseptörleri yolu ile, ortabeyin ve
kortekste hem dopamin ate şleme hızını hem de dopamin düzeyini azaltır (24). Serotonin düzeyinde artış sağlayan ilaçlar dopamin sistemlerinin inhibisyonunu artrinr. Tam tersine 5HT1A agonistleri ve
5HT2 antagonistleri serotonin düzeyi ve ate şlemesini azaltarak dopamin sisteminin inhibisyonunu ortadan kaldınrlar (25) .
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Şizofrenide tipik antipsikotilderin etkilerinin birincil
dopamin D2 reseptörleri üzerinde olmas ı, araştırmaları bu alana yöneltmiştir. Atipik nöroleptikler
daha az dopamin D2 reseptör blokeri olup, daha
fazla 5HT2 reseptör blokeridir. Serotonin reseptör
blokajı frontal kortekste dopamin inhibisyonunu kaldırabilir ve klinikte şizofreninin negatif semptomlannı gidermekte etkili olabilir (26) .
Obsesif kompulsif bozukluk veya obsesif kompulsif
semptomlar serotonerjik ajanlarla düzelirler. Obsesif
kompulsif bozukluk için spesifik olmamakla beraber, bu durum serotonin fonksiyon bozuklu ğuna
işaret etmektedir. Obsesif kompulsif bozuklukta dopamin anormalli ğine işaret eden belirti azd ır (27) .
Dopamini bloke eden ilaçlar obsesif kompulsif bozuklukla ilişkili bozukluklarda (Tourette gibi) etkili
olabilirler (28 '29) . Obsesif kompulsif bozuklukta an70

Şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluğun bir arada
olduğu hastalarda klomipraminin antipsikotik tedaviye eklenmesi ile farkl ı tedavi yanıtları bildirilmektedir. Psikotik tablo iyileşebilir, değişmeyebilir
veya alevlenebilir. Obsesif kompulsif bozukluk ise
bazen iyileşmiş ya da değişmemiştir (44-48) Antipsikotik tedaviye serotonin geri al ım inhibitörü eklenrriesiyle, sınırlı sayıda olguda benzer şekilde farklı yamtlann ortaya çıktığı görülmüştür (49-51) .

Şizofrenik hastalarda obsesif kompulsif bozukluk
komorbiditesini inceleyen çal ışmalardan sonra obsesif kompulsif bozuklu ğu olan ve olmayan şizofrenikleri karşılaştıran sistemik ara ştırmalar da yapılmaya başlanmıştır.

Eisen DSM-III-R kriterlerini ve Yale-Brown Obsesif
Kompulsif Bozukluk Ölçe ği kullandığı 77 şizofrenik
olguyu değerlendirdiği çalışmada, % 7.8 oranında
obsesif kompulsif bozukluk saptamıştır. Bu çalışmada cinsiyet, mesleki durum, yat ış sayısı ve başlangıç yaşı açısından obsesif kompulsif bozuklu ğu
olan ve olmayan gruplar aras ında fark bulunmamıştır (8) . Fabisch ve arkadaşları şizofrenik 44 olgunun % 19'unda obsesif kompulsif bozukluk tesbit
etmişlerdir. Obsesif kompulsif bozuklu ğu olan grupta negatif semptomlar ın, pozitif semptomlara göre
daha fazla oldu ğu izlenmiştir (52).
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Krüger ve arkada şları 76 şizofrenik olguda obsesif
kompulsif bozukluklu olanlarla olmayanlan karşılaştırmışlar, obsesif kompulsif bozukluklu olan
grupta katotoni dahil motor semptomlar' fazla bulmuşlardır. Ekstrapiramidal semptomlar genel olarak
değerlendirildiğinde gruplar arasında fark olmadığı
halde, obsesif kompulsif bozukluklu grupta akatizi
ve anormal istemsiz hareketlerin daha fazla oldu ğu
görülmüştür. Obsesif kompulsif bozuklu ğun eşlik ettiği grupta hem nöroleptiklerin olu şturduğu motor
yan etkiler hem kullan ılan ilaçlarla ilişkisiz motor
semptomlar daha fazla oldu ğunu saptamışlardır.
SAPS ve SANS skorlan iki grup aras ında anlamlı
farklılık göstermemi ştir (53) .
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Eskiden beri klinisyenlerin ilgisini çeken şizofreniobsesif kompulsif bozukluk ilişkisi, epidemiyolojik
çalışmalarda % 10-15 oran ında birlikteliğin saptanmasıyla daha sistemik ara ştırmalara yönelinmesi,
olgu sayılarının artması belirsizlikleri en aza indirecektir. Birbirlerine çok yak ın anatomik devrelerin sorumlu tutulmas ı, dopamin ve serotonin gibi
nörotransmitterlerin her iki tan ı grubunda da önemli
olması, atipik nöroleptik kullanan şizofreniklerde
obsesif kompulsif bozukluk görülebilmesi, obsesif
kompulsif bozukluk birlikteli ğinin şizofreninin kliniği, tedavi yanıtı ve kullanılan ilaçların yan etki
profilini değiştirmesi dikkati çekmesi gerekecek
önemli bulgulardır.
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