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Günümüzde şizofrenide görülen hareket bozukluklar ı ve özellikle katatoni kavram ı gittikçe önemini yitirmektedir. Katatonik belirtilerin giderek daha az oranda tanınması , bu belirtilerin antipsikotik kullan ıma bağlı
olarak gerçekten azalmış olmasından ziyade belki de kar şılaştığımız bütün hareket bozukluklar ını çok fazla düşünmeden genellikle ilaca bağlı ekstrapiramidal belirtiler olarak tarif etmemizle ilgili olabilir. Bu yazıda katatoninin tarihçesi, katatonik belirtilerin sınıflaması, klinik özellikleri, epidemiyolojisi, laboratuvar yöntemleri
ve tedavi hakk ında son 15 yılda yayınlanmış literatür gözden geçirilmiştir.
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Movement disorders seen in schizophernia, especially catatonia, are losing their importance. It may be suggested that the weaning of catatonic symptoms is due to successful treatment with antipsychotics. But more than
that, it might have been due to the fact we used to consider all movement disorders that we see as EPS induced
by mediacation. In this paper, history of catatonia and its classification, clinical signs, epidemiology, laboratory
techniques and treatment of catatonic symptoms in the last 15 years are reviewed.
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KATATONİ'nin TARİHÇESİ

Katatoni terimi, ilk kez 1874 yılında Kahlbaum tarafından kullanılmıştı r. Kahlbaum Yunanca'da "s ıkıca Bermek" anlamına gelen katatoni terimini kulandığı makalesinde, ciddi psikiyatrik bozuldu ğu
olan 21 hastada motor bozukluklar ı tanımlamış ve
bu duruma do ğum, travma, alkolizm veya bir ba şka
beyin hastalığı gibi bir serebral bozuklu ğun neden
olduğunu ileri sürerek katatoni'nin genel yozla ştırıcı
bir beyin hastalığı olduğunu bildirmiştir.
Aynı makalesinde, Kahlbaum, Katatoninin Paralizi
General ile aynı önemde fakat daha iyi seyirli bir antite olduğunubelirterek bir psikoz ve hastal ığın ayırt
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edici özellikleri kaVramlann ı birleştirerek "Lökomotor nöral süreç'ten söz etmi ştir. Bu kavram
daha eski çağlarda tanımlanan katalepsidir ve katatoninin tanısal işaretidir. Verilen postürlerin benimsenmesi ve devam ettirilmesi olan Katalepsi
Yunan ve Roma% yazarlar taraf ından tanımlanmış,
"vücut ve ruh nöbeti" anlam ına gelen yunanca bir
kelimeden türetilmi ştir (9 ' 13'30'31).

Henry Monro, kendi sınıflamasında "Kataleptoid Insanity"den söz etmiş, katalepsi'nin "takmmak-taklit
etmek" olduğu şeklindeki zamanın görüşüne karşı
bir tartışma başlatarak bir "istek eksikliği" olduğu
görüşüne öne sürmü ştür (13'15).
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19. yüzyılda Katalepsi melankolinin şiddetli bir şekli
olarak kabul edilmi ş , ayrıca psikojenik ya da histerik
katalepsi tamlan yayg ın olarak kullanılmış ve Ganser tablosunun bir bile şeni olarak da görülebildi ği
kabul edilmiş tir. Charcot, psikojenik katalepsiyi hipnozun bir evresi olarak ortaya ç ıkarmıştır (13) .
Kahlbaum, psikojenik katalepsi'nin varl ığından söz
etmekle kalmay ıp 16. ve 17. yüzyıllarda İskandinav
ülkelerinde baz ı fanatik dini tarikatlarda görülen Katalepsi epidemilerini ortaya ç ıkarm ıştır (13) .

katatoni şizofreni başlığı altında değerlendirilmiş,
mizaç bozuklukları ve organik sendromlardaki katatonik görünümler gözard ı edilmiştir.
Diğ er yandan Avrupa'da da Kirby'nin görü şü ihmal
edilmiş ve tüm katatonik vakalar ın şizofreni ile ilintili olmadığı kabul edilmesine karşı n, katatoni, şizofreni grubunda kalm ıştır. Ancak, aralarında Leonard'ın da bulundu ğu katı Kreapelien görü şe karşı
olan nörolojik yalclaşımlı bir grup Alman psikiyatrist, Kirby'nin görü şlerini değerlendirmi ş , şizofreni
ile manik depresif bozukluk aras ında bir yerde bulunan atipik psikozları tanımlamışlardır. 1960'da Leonard, akinetik ve hiperkinetik fazlan olan göreceli
olarak daha kı sa süren, iyi seyirli sikloid (döngüsel)
psikozları tanımlamıştı r. Sikloid psikozlar içinde yer
alan motilite psikozlannı n Kahlbaum'un tanımlanna
çok benzediği görülmektedir (13) .
1930'1u yıllarda katatonik durumun hangi psikopatolojik bağlam içinde ortaya ç ıktığını saptamak bir
hayli önem taşımaktayd ı ve bu anlamda varsan ı ve
hezeyanlarla belirli olas ı bir psikotik tabloyu ortaya
çıkarmak için katatoniyi çözen (releasing) ajan olarak sodyum Amytal yayg ın olarak kullanılmıştır (13) .
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Katalepsi terimi günümüzde kullan ılmaz olmuştur.
1913'de, Kraepelin, Hecker' ın Heberfreni ve Kahlbaum'un katatoni kavramlann ın dejeneratif psikoz
ve dementia precox içinde yer ald ıklarını önesürerek, bu kavramlar ı sahiplenmiştir. Kraepelin hareket bozukluklarını sistemik olarak tanımlamış ,
ancak Kahlbaum'un organik bir hastal ık olduğu görüşüne karşı çıkarak, katatonik fenomenin mental
bloktan dolayı olduğu şeklinde bir psikojenik yorum
yapmış , böylece bundan sonraki 50 y ıl boyunca katatoninin anlam ını değiştirmiştir (9 ' 13 '30).
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Bleuler, 1911'de katatonik belirtiler ba şlığı altında
hareket, irade, bütünsel davra ış ve konuşmanın şizofrenik anormalliklerini bildirmiş , daha sonra,
1950'de katatoniyi şizofreniler grubuna dahil ederek
zararlı çevresel durumlardan çekilme dönemlerini
karakterize eden bir durum olarak aç ıklamış ve böylece etiyolojide psikojenik teoriyi savunmu ştur. Bleuler, katatoninin emosyonel karma şa ile bastırılan
sağlıklı kişilerde görülen fenomenin abartılmış hali
olan "genelleşmiş ve dirençli blokajdan dolayı olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca katatoninin şizofrenideki yardımcı bir belirti oldu ğunu belirterek
bu noktadan hareketle katalepsinin psikojenik kaynakli olduğunu öne sürmü ştür (133520,30) .

1913'de George Kirby, Kreapelin ve Bleuler'in şizofreninin sınırlarını çok geniş tuttuklannı öne sürmüş ve bu görüş genelde kabul görmü ştür. Kirby katatonik olguların önemli bir bölümünün manik
depresif bozukluk oldu ğunu vurgulamış , katatoninin
yozlaştıran ve yozlaştırmayan formlannın ayrılması
gerektiğini belirterek bu durumu kabul ettirebilmek
için çaba harcam ıştır. Kirby'nin görü şleri Amerikalı
psikiyatristler aras ında yankı uyandırmasına karşın,
DSM IV'ün yayınlanmasına kadar geçen dönemde,

1950'lerde psikanalitik psikoterapi ile katatoni tedavisi girişimleri hayranl ıkla takip edilmiş , ancak
Newyork'lu bir psikanalist olan John Rosen katatonide yoğ un-temas psikoterapisini içeren bir teknik
olan "direkt analiz" uygulam ış , başarısız olmuştur
(13) .

Sosyal psikiyatrinin sava ş sonrası yıllarda hastane
bakımının etkileri ile katatoniyi aç ıklamaya çalışması bir hayli ilgi toplamıştır. 1950'li yıllarda akıl
hastanelerinde uzun süreli yatan hastalar aras ında
kronik katatoni vakalarını n azalması, bu kurumlardaki hem şire bakımı ve sosyal programların iyileştirici etkilerine atfedilmi ştir (13) . Kleist gibi nörolojik düşünceyi psikiyatrik semptomatolojiye uygulayanlar, ayrılı kçı ve materyalist olarak suçlanmışlardır (30).
Bu dönemde tedaviye giren EKT (Elektro Konvulsiv
Terapi) ve nöroleptik ilaçlar ın giderek artan kullanımı katatoni insidans ını azaltmış ve belki de katatoninin doğal gidişini değiştirmişlerdir.

5

Katatoni: Bir Gözden Geçirme

1950'lerde nöroleptikler kullan ılmaya başlandığı nda
Steck, motor bozukluklarla ilgili ilk bildirilerden birini yayınlamış ve tedavinin motor bozuklu ğu oluşturan hastalığı n görünümünü değiş tirebilece ğini öne
sürmüştür. 1960'11 yı llarda geç diskinezi ilk tanımlandığında, psikotik mannerizm ve stereotipiler
olarak isimlendirilmiş tir. Takip eden yıllarda geç
diskinezinin, diğer belirtilerin şiddeti ile ilintili olduğu, ciddi stres ve ilac ın ani kesilmesi ile arttığından sözedilmiştir (21 '30).
1991'de Fink (16) ve Taylor'un (14,64) çalışmaları sonucunda veriler kabul görmüş ve 1994'de yayınlanan
DSM IV'de katatonik belirtiler katatonik tip şizofreni, katatonik özellikli majör depresif hecme,
manik hecme, karışık hecme ve genel t ıbbi bir duruma bağlı katatonik bozukluk ba şlıklan altında sınıfiandırılmıştır (1 '9).

manda altta yatan nöropatolojilerindeki örtü şme nedeniyle de önemini yitirmi ştir (18 '26 '301 .
KATATONİK BELİRTİLER

Katatonik belirtilerin tanımlanmasında Modifiye Rogers ölçeği hazırlanırken temel alınan sımflamaya
bağlı kalınmıştır (21) .
Basit hareket bozukluklar ı

En önemli örnekleri birbirinden zorlukla ay ırdedilen
Stereotipiler, mannerizmler ve posturingdir. Blokaj,
Donup kalma ve Balmumu yumu şaklığı bu grup
içinde değerlendirilirler.
Stereotipi: Amaca yönelik olmayan fiziksel hareket

veya konu şmanı n tekdüze olarak tekrarlanmas ı şeklinde tanı mlanabilir. Kelime ve cümlelerin otomatik
olarak tekrarlanmas ı verbal sterotipi diğer bir değiş le Verbijerasyon olarak adland ınlmaktadır.
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Günümüzde, dünyada geçerli olan iki s ınıflandırma
sistemi, katatoniyi sadece ş izofreninin bir alt tipi
olarak sınıfland ırmamakta ve diğer bir tıbbi bozukluğa bağlı katatoni ve katatonik özellikli duygudurum bozuklukları na da yer vermektedirler. Bu
yeni sınıfland ırmalar, katatoni ile duygudurum bozuklukları , sistemik ve toksik hastal ıkların en az psikoz kadar ilintili oldu ğunu kabul etmiştir. Bazı hastalar için düşünülmeyen ve uygulanmayan etkin
tedavilerin kullan ımını teşvik etmesi ve şizofreninin
engellediği sendrom tammlamalann ı kolaylaştırmas ı
nedeniyle bu de ğişim yararlı olmuştur (1 '9) .
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Ancak, günümüzde kar şımıza bir baş ka sorun çıkmıştır. Bu, nöroleptiklerin tedaviye girmesinden
sonra ortaya ç ıkan, ilaçlara ba ğlı hareket 6ozuklukları= katatonik belirtilerden ay r ılması ndaki önemli
zorluktur.
1985 yılı nda Rogers ve ark. Ş izofrenide görülen
motor bozukluklar ın iki ayrı etiyolojisi (psikiyatrik
ve nörolojik) olduğ u düş üncesi ile hem mental hem
de motor bozuklu ğun altta yatan serebral bozukluğun bir ifadesi oldu ğu düş üncesi arasındaki çelişkiye dikkat çekmi ş ler ve "Paradigmanlar ın Çelişkisi" hipotezinden sözetmi ş lerdir. Paradigmalann
çelişkisi hipotezine göre ilaçlar ın ortaya ç ıkardığı
hareket bozuklukları ile hastalığa bağlı (intrensek)
hareket bozukluklar ının ayırımı , sadece bu bozuklukları n gölenebilir özelliklerinde de ğil, aynı za6

Mannerizm; Amaca yönelik motor eylemin ola ğan

olmayan bir biçimde yinelenmesi veya uyuma yarayan bir postürün olağ andışı bir biçimde sürdürülmesidir.

Posturing; Bedenin olağ an olmayan bir tarzda biçim

alması ve uygunsuz ya da acaip bir postürün istemli
olarak genellikle uzun bir süre korunmas ıdır. Psikolojik yastık tanımlaması bu bozukluk için iyi bir
örnektir.

Blokaj ve donuk kalma hareketin birden kesilip durması ş eklinde görülen ve birbirinden aynlamayan iki
durumdur.

Balmumu yumu şakliğı-katılığı (fleksibilas cereawaxy flexibility); Hastanın kolu garip bir postür ve-

rilerek hareket ettiricli ğinde postür devam eder ve
postür bozulmaya çalışı ldığında bir balmumunun esnekliğ ine benzer plastik bir direnç ile kar şılaşılır.
Katalepsi; Sürekli olarak devam ettirilen hareketsiz

bir pozisyonun genel terimidir. Balmumu yumu şaklığı ile eşzamanlı olarak kullanı lmaktadır (1 ' 13' 16 ' 1923,30,37).
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Harekette iki de ğerlilik (Ambitandans); Negativiz-

Daha karma şık irade bozukluklar ı

Kendiliğinden hareketlerdeki bir bozukluktan daha
çok hareketin ard ındaki bir irade bozuklu ğunun yansımasıdırlar. işbirliğine girme bozukluklarının bir sınıfı içerirler.

min daha küçük bir formudur. Hasta belli bir bölgede yürüme veya ellerini salmama gibi bir amaca
yaklaşan fakat asla ulaşmayan bir seri ileri geri deneme hareketi yapar.
Ekopraksi; Hastanın kendisinden istenmediği halde

Birlikte gitme (Mitgehen), birlikte yapma (Mitmachen), karşıt olma (Gegenhalten), harekette iki değerlilik (Ambitandans), Ekopraksi ve hipermetamorfozis bu grupta değerlendirilirler.
Birlikte gitme (Mitgehen); Hastanın aksine talimat-

lara rağmen muayene edenin çok hafif bir güç harcaması ile harekete uymas ı, vücudunu yeni bir pozisyona sokmasına izin vermesi ve yine aksi talimatlara rağmen bunu sürdürrnesidir (Angle poise
lamp: Hastanın bu şekilde kolu kaldınlabilir ve
kendi etrafında döndürülebilir).

görüşmecinin hareketlerini ya da postürünü otomatik
olarak kopya etmesidir.
Hipermetamorfozis; Değişik şiddette dokunma ha-

reketleridir. Belirgin olarak artm ış aktivitelerin tümünde görülür. Örneğin gelişigüzel kanştırdıgı çöp
kutusunun içindeki tüm nesnelere dokunur (1,11,16,
19-23,29,30,37) .

Davran ış bozukluklar ı

men muayne edenin hafif bas ınçlanna eşlik etmesi
ve önceki pozisyonuna geri dönmesidir.

Katatonik taşkınlık; Açıkça, amaçs ız ve dış uya-

a

Birlikte yapma (Mitmachen); Aksine talimatlara ra ğ-

Katatonik taşkınlıktan katatonik stupora kadar de ğişen şiddette artmış ya da azalmış etkinlik düzeylerini
içerir.
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ranlardan etkilenmeyen artm ış motor aktivitedir.

Güçlü yakalama (Forced grasping); Aksi talimatlara

verilmesine rağmen hasta kendisini uzat ılan eli sıkmasıdır. Yakalama refleksinin bu durumdan farkl ı
hastanın herhangi bir nesne ile eline dokunuldu ğunda otomatik olarak s ıkmasıdır.

Katatonik stupor; Çevreye kar şı belirgin olarak daha

az tepki gösteriyor olma ve/veya kendili ğinden hareketler ve etkinlikte azalmad ır.

Raptus (Katatonik İmpulsivite): Sıklıkla katatonik

Bu hareket bozukluklar ı genel olarak artm ış uyum/
otomatik itaat (emir otomatizmas ı) ismiyle anılırlar.
Karşıt olma (Gegenhalten-Opposition); Pasif ha-

reketlere karşı artan güç ile art ırılan gevşek dirençtir. Tipik olarak esnek özellikte ve kas ıtlıdan
çok otomatik olarak ortaya ç ıkar. Sadece bir kas grubunda gözlenebilir.

Negativizm; Söylenen veya istenenlere kar şı bir

tutum alma olarak tan ımlanır. Kendisine uzan ıldığında şiddetle çelcilit, ııızaklaşır. Emir negativizminde hasta kendisine söylenenin tam tersini refleks
biçiminde yapar. Negativizm, dü şmanlık ve işbirliğine girrnedeki elsiklik
ile kanştınlabilir.
—
Bu hareket bozukluklan'bir elde artm ış uyum ve
otomatik itaat, di ğer elde negativizm gibi daha belirgin irade bozuklukları şeklinde de görülebilir.

stupordaki hastanın tamamen anlamsız bir şiddet hareketini yapmak için aniden harekete geçmesiclir.
Hasta daha sonra bu hareketi için bir aç ıklama getiremez. Mannerizm ve stereotipik hareketler zamanla hastanın günlük aktiviteleri ile birle ştirilir ve
amaçlı hareketler karikatürize, edilmi ş bir hal alır.
Bu duruma "manneristik davran ış" denir. Yemek
yerken, tokalaşırken, yazı yazarken elin olağandışı
bir şekilde tutulması manneristik davranışa en iyi ör
nektir. Artm ış uyumun karmaşık formlarma bir
örnek de "advertance-benzeri fenomen"dir. Hasta
kendisine yaklaşan herkese döner ve saçma bir şekilde konuşmaya başlar (1,11,16,19-23,29,30,37) .
Konu şma bozukluklar ı

En basit konu şma bozuklukları hınk' çıkarmak, öksürerek bo ğazını temizlemek ve diğer sesler ya da
tekdüze bir anlatım tarzı, yapmacık tonlamalar şek-

Katatoni: Bir Gözden Geçirme

Kulu-Şahinler, Özmen

lindedir. Konuşmada stereotipi (verbal stereotipi) ve
mannerizm; Konuşma sırasında bir kelime veya
cümleciğin tekrarlayıcı ve uygunsuz olarak araya
girmesidir.
Hasta her kelime sonunda -cilik, -lik gibi ekler ve
çeşitli vurgulamalar kullanabilir. Di ğer katatonik konuş ma anormallikleri Ekolali, Palilali ve Mutizm
olarak sayılabilir.
Ekolali; Kişinin, patolojik olarak, papağ an gibi, kar-

şısındakinin konuşmasını anlamsız bir şekilde tekrarlamasıdır. Israrlı ve yineleyici olma eğilimindedir. Kısıtlı bir tonlama veya alays ı bir konuşma olabilir.
Palilali; Konuşma sırasında hastan ın bir cümle için-

deki son kelimeyi anlams ız bir şekilde tekrarlamasıdır.

Beslenme bozuklu ğu, bitkinlik, aşırı terleme görülebilir. Katatonik stupordaki hastalarda dehidratasyon,
pulmoner embolizm ve akci ğer enfeksiyonları görülme olasılığı yüksektir ve ölüme götürebilir. Elektrolit kontrolleri ile sıvı dengesi takibi 48 saatten
uzun süren katatonik durumlar gereklidir (13 '31).
Katatoni alt tip tanısı koymak için hastanın şizofreninin tanı ölçütlerini karşılaması gereklidir ve
nöroleptiklere bağlı parkinsonizm, genel tıbbi durum
ya da manik, karışı k ya da majör depressif atak gibi
diğer katatoni nedenleri ile daha iyi aç ıklanamıyor
olmalıdır (1 '9).
Genellikle psikiyatrik bozukluklar s ırasında ortaya
çıkmakta ise de merkezi sinir sistemini doğrudan ya
da dolaylı olarak etkileyen genel tıbbi bozukluklarla
ilintili olarak da geli şebilir (9) .
Genel bir tıbbi duruma bağlı katatoni nedenleri (13) :
Enfeksiyonlar: Ensefalitis letarjika
Herpes simpleks
Vasküler:
Baziller tromboz
Lezyonlar:
Üçüncü ventrikül, beyin sap ı ve ganglia
kanama ve enfarktlar ı
Wernike ensefalopatisi, dissemine skleroz
Metabolik: Hiperparatroidizm
Porfıri
Karsinoid tümörler
Hepatik ansefalopati
Karbonmonoksit
Nöroleptik malign sendrom (NMS)
ilaçlar:
Akol nöroleptikler, lityum, amfetaminler,
steroidler
Epileptik:
Non-konvülsiv epileptik status
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Ş izofrenide katatoninin klinik özellikleri

a

Mutizm; Yapısal bir anomali olmaks ızın hastanın
konuşmamasıdır (1,11,16,19-24,29,30,36,37) .

DSM IV'de Katatonik tip şizofreni tan ısı aşağıdakilerden en az ikisinin klinik görünüme egemen olduğu şizofreni tipidir (1).
1. Katalepsi (balmumu eknekli ği de içinde olmak
üzere) ya da stupor ile belirlendi ği üzere motor hareketsizlik,
2. Artmış motor aktivite (görünü şe göre amaçsız ve
dış uyaranlardan etkilenmeyen)
3. Aşırı negativizm (hareket ettirilmeye yönelik tüm
yönermelere aç ıkça amaçsı z bir direnç gösterme ya
da hareket ettirilmeye yönelik giri şimlere karşı katı
postürü sürdürme) ya da mutizm
4. Postür alma (istemli olarak uygunsuz ya da postürler alma), basmakalıp hareketler, belirgin mannerizmler ya da belirgin grimas ın olması ile belirlendiğ i üzere istemli davran ışlarda acaipliklerin
olması,
5. Ekolali ya da ekopraksi
Katatonik taşkınlık ya da stupor sırasında kişinin
kendisine ya da ba şkaları na zarar vermesi olas ıdır.
Bu nedenle iyi gözlenmeleri gerekir (13 '37).
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Katatoninin akut bir klinik formu olan Lethal katatoni (Pernicious Katatoni, Belle Mani) yüksek
ateş, rijidite ve aşırı motor aktivite ya da stupor ile
seyreder. Çe şitli Katatonik işaretlerle birlikte saldırganlık ve özkıyım girişimleri gösterebilir. Varsanıları, sannlar, çağnşım bozuklukları eşlik edebilir. Taşikardi, aşırı terleme, dehidratasyon, de ğişken kan bas ıncı , uçlarda siyanoz, ciltte hematomlar
geliş ir. Birkaç saat ile birkaç hafta aras ında devam
eden bu hiperaktif dönemi a şırı bitkinlik, stupor,
aşırı yükselmiş ateş izler. Tedaviye yan ıt verir, fakat
tedavi edilmedi ğinde korna, kardiyovasküler kollaps
ve ölüm ile sonlanabilir (2,6,9,12).

Kulu- Şahinler, Özmen

Katatoni: Bir Gözden Geçirme

Katatoni beyindeki motor düzenleme merkezlerinin
işlevselliğindeki bozulmadan dolay ı ortaya çıkan bir
durumsal görüngüdür. Yap ısal beyin değişikliklerinin bir sonucu gibi gözükmerhektedir ve beraber
görüldükleri mental ve fizik bozukluk belirtilerine
bakılmaksızın uygun tedavilerle genellikle h ızla düzelmektedirler (9) .
Diğer yandan psikoz öncesinde geçirilmi ş kafa travması ve fizik hastalıkları n (ensefalit, konvülzyon
gibi) daha yaygın olduğ u bildirilmekte ve bu da psikoz (özellikle katatoni) ile beyin i şlev bozuklu ğu
arasındaki ilişkiyi düşündürmektedir (13 '36) .

Akut katatoni görülmeye devam etmektedir. Bir yandan akut katatoniye neden olan genel t ıbbi durumlar
tanı mlanmaya devam ederken, di ğer yandan özellikle nöroleptikler gibi ilaçlara ba ğlı gelişen katatoni
olguları da psikiyatristler için gittikçe artan bir problem olmaktadı r. Bu durumuyla katatoninin ya şam
boyu hastalığa yakalanma olas ılığının bütünüyle yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir (13) .
Katatonik özelliklerin gittikçe azald ığı, genellikle
kısa süreli ortaya ç ıktığı, sıklıkla belirsiz olduğu ve
şizofreni ile daha az birlikte oldu ğu bildirilmektedir
(9) .

Laboratuvar incelemeleri

Ensefalitis Letarjika'nı n nöropatolojik çalışmalarında, bu hastalardaki katatonik duruma beyin sapındaki patolojnin neden oldu ğu gösterilmiştir (13) .
Katatonik hastalarda kontrol grubundaki hastalara
göre posterior fossa yapıları (beyin sapı vermis)'nda
daha fazla atrofi gösterilmi ştir. Posturun devam ettirilmesi serebellar vermisin i şlevlerinden biridir ve
katatoni bu işlevin bozulması ile ilgili olabilir (13 ' 15).
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NMS ve nöroleptiklere bağlı katatoni ile Lethal katatoni ve psikiyatrik hastal ıklarda görülen katatonik
belirtilerin benzerlikleri üzerinde duran yazarlar
ortak farmakolojik modeller olu şturmaya çalışmaktadırlar. Belirtilerin benzerli ği, her iki tanı grubunun
da iyi yanı t verdikleri tedaviler (bkz. katatoninin tedavisi) gözden geçirildi ğinde hipotalamik dopamin
nöronları boyunca mesotriatal-mesolimbik sistemlerdeki dopamin-GABA geribildirim devrelerinin
ilişkisinden söz edilmektedir (12,25 ) Benzerli ği vurgulayan bir başka özellikle son y ıllara kadar NMS'a
özel olduğu düş ünülen CPK (kreatin fosfokinaz)' ın
katatonide de yükselebilece ğini bildiren raporlar ın
olmasıdır (5) .

ve bu tedavilerin katatonik bir durum geli şmeden
önce psikiyatrik bozuklu ğun ilerlemesini durdurmasına bağlıdır (36) .

Kataton'nin epidemiyolojisi

Son 30 yılda psikiyatri hastanelerindeki katatoni insidansında azalma, özellikle poliovirüsler ba şta
olmak üzere viral epidemilerin s ıklığındaki azalmaya atfedilmektedir. Bu azalma kronik katatoninin
yaşam boyu hastalığa yakalanma olas ılığındaki azalmayla birliktedir (13 '27) .

Leff, Katatoninin son 100 y ıl içinde gittikçe ortadan
kalktığım ve günümüzde nadiren görüldüğünü iddia
etmiş ve bu dü şüşü, kısmen tanısal uygulamalardaki
değişikliklere bağlamıştır. Kronik katatoni vakalarının 1920'deki ensefaltis letarjika epidemisinin
geriye bıraktığı bir nöropsikiyatrik miras oldu ğu ve
yeni vakalar geli şmediğinden kronik katatoni insidansının azaldığı düşünülmektedir (13) .
Katatoninin görülme s ıklığındaki azalma muhtemelen, psikiyatride halen var olan daha etkin tedaviler

Katatoninin bir frontal lob lezyonu sonucunda olduğu öne sürülmü ş, ancak bu görü ş serebral korteksi
tutan sınırlı sayıda subdural hematom, enfarkt ve atrofileri olan yaka ile desteklenmi ştir (13) .
EEG, tüm stupor vakalarında değerli bir yöntemdir.
Katatanide bilateral temporal lobda theta dalgalan
görülebilir. Geçici fokal epileptik olgularda, akut katatonik durumlar görülebildi ği bildirilmiştir (13) .
Katatonik tip şizofreni tan ısı almış olan hastalarda
diğer katatonik hastalara oranla daha büyük ventrikül/beyin oranı bulunmuştur. Ventriküllerdeki genişleme ile kronik, yozlaştıncı psikozlann birlikteliği ve katatonik sendromun çe şitliliği düşünüldüğünde, ventriküler geni şlemenin katatohilc vakalarda, işlevsellikteki süreklili ğin bozulmasını önceden belirlemekte kullanılabileceği ileri sürülmü ştur
tür
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Stupor ve mutizm gösteren iki şizofren hasta SPECT
ile incelenmiş ve sol temporal bölgede hipoperfüzyon olduğu bildirilmiş tir. Hipoperfüzyonun Hipokampusda medial temporal yap ılarda belirgin olduğu bildirilmiştir (7) .
Ş izofrenlerde ekstrapiramidal belirtilerle katatonik
belirtiler aras ında, BBT bulgulan ara ştırılmış ve
BBT bulgulan yönünden negatif katatonik belirtilerle parkinsonizm aras ı nda korelasyon saptanm ıştır
(35) .

EKT (Elektrokonvulsif terapi) katatonide yüzgüldürücü bir tedavi sağ lar ve katatonik stuporlu hastada
birincil tedavidir. EKT ile katatonik belirtileri de
içeren psikiyatrik bozukluk iyile ştirilmektedir (2 '9'
17) .

Mani, depresyon, enfeksiyon, endokrinopati ve nörotoksik sendromlann ortaya ç ıkardığı katatonik durumlann da en az ş izofreni kadar EKT'ye yan ıt verdikleri bildirilmiştir (2 ' 10).
Lethal katatoni'de EKT tedavisi ile derhal müdahale
edilen hastalann tedaviye iyi yan ıt verdikleri, 5 günden fazla gecikme oldu ğunda ise ölüm oranının yüksek olduğu bildirilmiştir (9) .
Tanı sal Amobarbital görü şmesinde, % 2.5 Amobarbital sodyumun 200 mg damar içine uygulamas ının
katatonik mutizmi hafifleterek görü şme olanağını
sağlayacağı ve ilacı n etki süresi içinde katatonik tablonun altı nda yatan bozukluğu tespit etmenin (28)
mümkün olabileceği bildirilmiş tir. V yüksek doz
barbitürat (Amobarbital) tedavisine hastalar ın %
50'sinin yanı t verdikleri bildirilmektedir (24) . Bu
işlem sırasında bazı hastalarda görülen uyku halini
10

Benzodiazepinlerin ve EKT'nin tedavi edici etkilerini GABAerjik yolla gösterebileceklerine dair veriler
elde edilmiştir (24) .
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IV uygulanan benzodiazepinlerin katatonik stuporu
haflflettiği ve özellikle beslenme sorunu olan katatonik hastaların erken tedavisinde yard ımcı olduğu, düşük doz Lorazepam (1-2 mg oral ya da IV)
uygulamasının bulgulann altı nda yatan bozuklu ğun
tanımlanması nda yardımcı olabileceği bildirilmektedir (4,9,31,32). Benzodiazepinler gibi sedasyon
yapan ilaçların hareketsizlik halindeki hastalarda tersine bir etkinlik göstermesi, katatonik durumun altında yatan aşırı korku ya da anksiyeteyi azaltmalar ı
ile ilintili olabilir (31) .

a

Postmortem çal ışmalardan ve beyin kan ak ımı ve
metabolizma çalışmalarından elde edilen veriler katatonik ş izofrenide Pallidum i şlev bozukluğunun görüldüğünü desteklemektedir. Stiatum ve Pallidum,
ekstrapiramidal ve limbik sistemlerin bir parças ı olarak kabul edilmektedir ve hareket koordinasyonu ile
ilgilidir. Beynin bu yap ılarını n katatonik belirtilerinin patogenezinde rol oynad ığı görüşü kabul
edilmektedir (3) .

ortadan kaldırmak amacıyla Kafein Benzoat uygulaması önerilmektedir (33) .
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