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oldu ğu hususunda hiç bilgi vermeyen bir ki şide,
özellikle giri ş imin meydana ç ıkması tesadüfen
mümkün olan bir yer arad ığı takdirde, intihar riski çok fazladır.

İMMÜN İTE VE Ş IZOFRENI
Uz. Dr. Nezih ERADAMLAR * , Dr. Selami AKSOY**
ÖZET
Bu yazıda, psikoimmunoloji konusunda ş izofrenik hastalarda yap ılan son araştırmalar ve sonuçları gözden geçirilmi ştir.

SUMMARY
In this article, recent researches which have
been employed about psychoimmunology in
schizophrenic patients and their results, have

ı rköy Ruh ve Sinir
* Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi II. Psikiyatri Birimi, ** Bak
Hastalıkları Hastanesi II. Psikiyatri Birimi Asistan ı
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lerdir.
Songar ve arkadaşların ın yaptığı bir çalışmada
da (3), akut ve kronik şizofreni vakalannm kan
ve beyin omurilik sıvıları nda immünglobulin değerleri araştırılmış ve normalleriyle karşılaştınlmıştır. Çalış mada, son iki ay hiçbir tedavi görmemiş, yaşları 50'nin alt ında olan, baş ka organik
veya fiziksel bir rahats ızlığı olmayan, şizofreni
tanısı almış hastalar kullanılmıştır. Kontrol ve
hasta grubundaki hastalar ın, serum ve BOS IgA,
IgG ve IgM değ erleri ölçülmü ştür. IgM de ğerleri,
akut kronik ve normal vakalar aras ında bir farklılık göstermemi ştir. IgG ve IgA'n ın hem serum
hem de BOS de ğerleri, akut ve kronik vakalarda
normallere göre anlaml ı bir şekilde yüksek bulunmuştur.
Ahokas, akut psikiyatrik bozuklukların etiyopatogenezinde otoimmün olaylar ı rol oynadığını
ileri sürmüştür. (1) Yaptığı çalış mada, akut psikiyatrik hasta grubunda serum ve BOS immünglobulin ve C3 de ğerlerini incelemi ştir. Çahş masında, son 6 ay hiçbir tedavi görmemi ş , akut psikiyatrik bozukluk tanı ölçütlerini dolduran hastaları kullanmıştır. İmmünglobulin de ğerlerindeki değiş melerin, kan beyin bariyerinin bozuldu ğu nöroimmunolojik ve enfeksiyon hastal ıklarında görüldü ğü belirtilmi ş tir. immünglobulinlerin sadece
bazıları nda anlamh yükselmeler olabilece ği öne
sürülmüş tür. BOS da viral antikorlann tesbit edilmesi, parankim lezyonunu gösterir. BOS ile serum albümin oranı da, kan beyin bariyerinin i şleviyle bağlantıhd ır. Artmış immün aktivite, psikiyatrik bozukluklarla seyreden otoimmün hastalı klarda da görülmektedir. Nöro-immünolojik humoral cevap, merkezi sinir sisteminde oligoklonal
IgG senteziyle karakterize bulunmu ştur. Bu bulgunun özgün tan ısal değ eri yoktur, ancak etken
amilin tesbitiyle özgünlük kazanabilir. Ahokas
yaptığı çalış mada, akut psikiyatrik hastalar ın
% 41'inde psikiyatrik hastalarda BOS ve serum
IgG, IgM ve C3 değ erlerinde anlaml ı yükselmeler
olduğu görülmüştür.
Pulkinen ve Soinivara da şizofrenik hastalarda, immunglobulin değ erleriyle hastaneye yahnima süreleri aras ında bir iliş ki olup olmadığını
araştırmışlardı r. Hastaneye ilk baş vuran hastalarda, serum IgG, IgM ve IgA de ğerlerini ölçmü şler
ve kontrol grubuyla kar şılaştırmışlard ır. Takip
çalışması sonucu, IgA değ erleri yüksek olan şizofrenik hastaları n daha az süre hastane bakımına ihtiyaç duyduklar ı görülmüştür. (10)
interferon, organizman ın antiviral aktivitesini
gösterir. Akut viral hastal ıklarda ve immün bozukluklarda serum interferon düzeylerinde yükselme görülmüş tür. Merkezi sinir sisteminin kronik bir hastalığı olan şizofreninde, viral veya
immünolojik bir etiyolojiye sahip oldu ğu ileri sürülmüştür. (12) Preble ve arkada şları , şizofrenlerde ve di ğ er akut psikotik hastalarda, serum ve
BOS'un interferon düzeylerini, 'kontrollü olarak
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been reviewed.
İnsan organizmasında iki tip ba ğışıklık sistemi
vardır. 1) Do ğal bağışıklık, 2) Edinsel bağışıklık.
Edinsel bağışıklı k da kendi içinde iki bölüme ayrılır. Humoral bağışıklı k ve hücresel ba ğışıklık.
Edinsel bağışıklıkta, antijenlerin uyans ıyla hücresel ve/veya humoral cevaplar geli ştirilir. Edinsel
bağışıklığın savunma araçları , antikorlar (immunoglobulinler), lenfositler ve fagositlerdir. Antijenler organizmaya d ışardan girebilirler veya organizma içinde olu şabilirler. Otoimmiin bir olayda, organizma bir doku veya organ ını tanımaz hale gelir ve ona karşı antikorlar olu şturur (otoantikorlar). Bu olay sonucu meydana gelen hastal ıklara otoimmün hastalı klar denir, kızıl, romatizmal
ateş , glomerulonafrit, kardit gibi. İmmünoloji, ilk
kez multiplesklerozun etiyopatogenezi üzerinde
durmuştur. Daha sonra da, ş izofreni konusunda
immunolojik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Bazı enfeksiyon hastahldann ın seyri sırasında şizofreni belirtilerinin görülmesi, şizofreninin olu ş masında veya gidiş inde immünolojik bir olayın
olup olmad ığı sorusunu gündeme getirmi ştir. Konu üzerinde bir çok çal ışma yapılmış ve yapılmaktadır. Şizofrenik hastaların kanlannda normal bir proteinin olup olmad ığı araştınlmıştır.
Şizofrenik hastaların, serumlannın toksit olduğu düşünülmüş ve şizofren hastaların serumları
deney hayvanlanna verilmi ş daha sonra da denekler üzerinde histopatolojik çal ışmalar yapılmıştır.
Elektron mikroskobuyla, serum verilen deney
hayvanlannı n beyin korteks hücrelerinin mitokondriyumlannda parçalanmalar oldu ğu görülmüştür. (5) Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda,
şizofren hastaların % 60'ında Alfa-2 globulin
fraksiyonunda artma tesbit edilmi ştir. Toksit etki
de bu artışa bağlanmıştır. Alfa-2 globulinin kan
beyin bariyerini etkileyerek, baz ı aminoasidlerin
aktif transportlannda art ışa neden olduğu gönülmüştür. (II)
Heath ve arkada şları , ş izofrenik hastaların serumlannda, taraksein adını verdikleri atipik bir
protein fraksiyonu bulduklarını bildirmişlerdir.
(6) Bu proteini gönüllü ki şilere verdiklerinde, bu
kişilerin saatler süren şizofreni belirtileri gösterdiklerini gözlemişlerdir. İmmunofloresan teknikle tarakseinin, septumun antijen özellik ta şıyan
bölümlerine karşı oluşmuş IgG yapısında bir antikor oldu ğunu tesbit etmi şlerdir. Taraksein,
septum hücreleriyle birle ş ip, antijen antikor
kompleksi olu şturarak fizyolojik aktivitenin y ıkılmasına, nörofransmittörlerin i şlevsel bozukluklarına neden olmaktad ır. Bu görüşe göre, şizofreni otoimmün bir hastal ıktır. Glebov ve arkadaşları da, şizofren hastalarda beyin dokusuna
karşı oluşmuş yüksek antikor seviyeleri tesbit
etmişlerdir. (II) Antibeyin antikorlann, hastal ığın başlangıcında ve akut döneminde daha yüksek oldu ğunu, remisyon dönemlerinde bu antikor seviyelerinde azalma oldu ğunu ileri sürmü ş -
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incelemiş lerdir. (9) Akut psikotik hastalar ın
% 20 'sinde serum interferon düzeyleri yüksek bulunmuş tur. BOS'da ise interferon tesbit edilememiş tir. Libikova ve arkada şları da, iki ayrı şizofreni grubunda % 30 oranları nda interferon tesbit
etmiş lerdir. (8) Preble grubunun aksine BOS'da
da % 15.35 oranı nda interferon tesbit etmi şlerdir. Psikozlu hastalar ın senı mlarmda tesbit edilen
interferonun nedeni bilinmemektedir. Bulgular,
ş izofren hastalarda immünolojik veya viral baz ı
bozuklukları n oldu ğunu göstermektedir. Ancak,
serum interferon varl ığını , psikozun patogeneziyle direk olarak ilgili olup olmad ığı kesin de ğildir.
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Fessel ve arkada şları , akut ve kronik şizofren
hastalarda atipik lenfositi ve lökosit görülme s ıklığının arttığını tesbit etmi ş lerdir. Bulgulann, nöroleptik tedavisiyle ba ğlantısı olmadığı ileri süriilmüş lerdir. (4) Amkraut ve arkada şları , akut şizofreni vakalar ı nda serum IgA, IgM ve IgG düzeylerinde belirgin art ışlar tesbit etmi ş lerdir. IgA ve
IgM seviyeleri dü ş ük olan hastaların ise daha çabuk iyileş tiklerini ileri sürmü şlerdir. (2) Bunun
yanısı ra bazı çalış ma sonuçları nda da ş izofrenik
hastalarda immünglobulin seviyeleri dü şük bulunmuştur. Sonuçlar ın farklı olması , tı bbi tedaviyle,
klinik belirtilerle, hastal ığın kronik olmas ıyla,
sı k tekrarlanmas ıyla ilgili olabilir.

kiyatrik bozukluklar için tek ba şına yeterli değildir. Ancak, organik beyin hastal ıklarının tanısında EEG, doku biyopsi çal ışmaları , virüs tesbit
çalışmaları, komputerize aksiyal tomografi gibi
tam araçları sözkonusudur. Belki de, psikoimmunoloji konusunda yap ıacak yeni ara ştırmalarla,
ş izofreni ve di ğ er akut psikiyatrik bozukluklar
içinde tan ısal ve etiyolojik tan ı araçları elde edilebilecektir.

Kuritzky ve arkada şları , bazı şizofreni vakaları nda, merkezi sinir sistemine kar şı gelişmiş otoimmüniteden bahsetmi şler, kronik ş izofren hastalarda, myelin, proteinine kar şı artmış hücresel
immün cevap oldu ğunu tesbit etmiş lerdir. (17)
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Watanable ve arkadaş ları da benzer bulgular
ileri sürmüşler, bulgulannı n, nöroleptik tedaviyle
bağlantısı olmadığını da tesbit etmiş lerdir. (13)
Organizmanı n immün olayları sadece humoral
değildir, dokuya ba ğlı olarak da oluşabilir. Ş izofreninin histopatolojisinin anla şılması için, hastalığın akut başlangı ç devrelerinde doku biyopsi
çalışmaları yapılmalıdı r. Elde edilen otoimmünite
ve immünite verileri de özgün bulunmam ıştır.
Sonuç olarak immün bozukluklar ın, şizofreninin tüm tiplerinde mi yoksa baz ı tiplerinde mi
sözkonusu oldu ğu açı klı k kazanmam ıştır. Bulgulann farkl ılığı , nöroleptik tedaviyle ilgili olabilir.
Psikiyatrik hastal ıktaki, immün farkl ılı kları n esas
nedeni immün sistemdeki bir bozuklu ğa bağlı
olabilir. Bu konuda aç ıklayıc ı veriler elde edebilmek için, psikiyatrik bozukluklarla ili ş kili özgün
immün ölçümler yap ılmalı ve immünite konusu
çok yönlü de ğ erlendirilmelidir. Akut psikiyatrik
bozukluklarda veya ş izofrenlerde immünolojik
bir yön olup olmad ığını bulabilmek için, immünitenin hem humoral hem de hücresel elemanlar ı
üzerinde, özellikle akut vakalarda ve daha özgün
çalış malar yapılmalı dı r. Mevcut ölçütler akut psi30

