ventriküllerin durumu de ğiştiği gibi orta hattan
sapma da görülebilir. frodens Bilateral Subdural
Hematomlarda ise ventriküllerin orta hatta do ğ ru
basılmış oldu ğu görtilmilştür. 25 olgumuzda
B.T. yapılmış ve B.T. bulgular ile operasyon bulgularının uyum sağladığı görtiştilmüştür. (7)
Steroid tedavisi ile veya spontan olarak rezolüsyon ile iyile şen Kronik Subdural Hematomlar
bildirilmesine rağmen genel olarak uygulanan tedavi cerrahidir. Olguların gösterdikleri farklılıklara göre bizim de yapt ığımız gibi Burr-Hole ile
evakuasyon, Burr-Hole'lerin Kraniektomi ile genişletilmesi ile sağlanan evakuasyon ve Kraniotomi en çok başvurulan cerrahi yollar olmu ştur.
(3,4,9)
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TRANSKULTIUREL PSIKIYATRI

pe

ÖZET

Kültürün psikiyatrik bozukluklarla kar şılıklı
etkile şimi ve bu etkileri inceleyen Transkültürel
Psikiyatri kavramı topluca anlatılmaktadır.
SUMMARY

In this article shall be told the reciprocal interaction of Culture and the Psychiatric Disorders and the conception of Transcultural Psychiatry. The cultural factors act to determine the
forms of pathological behavior. But the ıllness
it self remains the same all over the world.

Kültür, ki şilerin kendi çevrelerini algılama ve
anlama yollarını tayin eder ve o ki şilerin, gerek
birey olarak, gerekse grup halindeki davran ışlarını , ili şkilerini ve bu davran ış ve iliş kilerden kaynaklanan çatışma ve sürtü şmeleri, dolayısıyla da
o kültüre mensup olanlardaki psikapatalojiyi kuvvetle etkiler. Farkl ı sosyal, ekonomik ve kültürel
düzeyde bulunan toplumlardaki bu tür davran ış
ve ili ş kilerin incelenmesi, kültürel ve biyolojik olguların karşılıklı etkileşimini inceleyebilmek ola-
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nagını sağlar. Böylelikle, klinik psikiyatrik tablo,
çevre etmenleriyle psikiyatrik bozukluklar aras ındaki ilintilerin katkısıyla zenginle şebilir. Sosyal
ve kültürel fenomenler, ruhsal bozukluklar ı derinden etkiler. Giderek bu da sosyal sistem üzerinde
belirgin bir etki yapar. Birbiriyle çat ışan sosyal
değerler, grup ve toplum içindeki çat ışmaları şiddetlendirip yo ğunlaştınr. Bu etkilerden de bir insanın belirli bir kültür içinde üstlenece ği işlevi yerine getirip getiremeyece ğ ini tayin eden davran ış
ve tutum biçimleri biçimlenir. Sürekli bir toplumsal hareketlilik içinde bulunan ve gerek geçmişte, gerekse bugün çok çe ş itli kültürlerin sürekli etkileri altmda bulunan Türkiye gibi bir ülkede
bu tür incelemeler çok büyük önem ta şır.
Psikiyatri, klinik olarak tesbit edilebilen bir
çok mizaç, dü şünce ve davranış bozuklu ğu ile
u ğraşmaktadır. Bütün bu bozukluklar birbirlerinden çoğunlukla yalnız deskriptiv bağlamda ayırdedilebilir. Sa ğlam etyolojik bilgiler ise, at ılan bütün adımlara karşın gene de daha ulaşılamamıştır.
Bu bakımdan, sosyo-kültürel ve psiko-biyolojik
olgular arasındaki ayıncı sını rların çizilmesi ve
karşılıklı etkile ş imlerinin incelenmesi için temel
kavramların bulunması zorunludur.

* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ı kları Hastanesi Ş ef Muavini
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Bütün bu nedenlerle stresin spesifik objektif niteliği, kişi tarafından stres olarak algılanması ve yaşanması ndan daha önemsizdir. Ayr ıca stres tek
başına korku, öfke, suçluluk duygusu gibi emosyonlara yol açabilir. Bunlar da ki şiyi, baskı altına
almak için yeni çabalar sarfetmeye zorlar. Bilincin, yönetilemeyecek kadar güçlü duygulan ım
dalgalarıyla karşılaşması mizaç ve tepkilerde değişikliklere yol açar. Bu da mizaç, davran ış ve
düşüncelerde klinik anomalilere yol açar.
Spesifik stres, kültürden kültüre de ğişebildiğine göre, duyarl ı bir kimsede psikiyatrik bozukluğu ortaya çıkaran, kültürün içerdiği çatışmaların
nonspesifik stres niteli ğidir. Kişinin kendi farkına
varmadan strese maruz kalması da mümkündür.
Bu durumda da, stres manifest bir bozuklu ğun
ortaya ç ıkması için yeterlidir. Ama çoğunlukla
kişinin stresi sübjektif olarak alg ılaması , hastalık
gibi maladaptiv davranışın ortaya çıkış nedenidir.
Psikolojik ya da kültürel savunma sistemleri ki şiyi stresin yıkıcı olmasından koruyabilir. Kültür,
yalnızca biyolojik ya da ekonomik gereksinimleri
doyuran bir sistem de ğildir. Kültür daha çok, ego
işlevleriyle ilgili psikolojik savunma sistemidir.
Çevre ve insan karşılıklı ilintidedirler. Birindeki
de ğişiklik öbüründeki de ğişikliklere yol açar. İnsanlar çevrelerini, onun içinde kendi yerlerini ve
konumlarını anlayabilmek için tan ımak zorundadırlar.
Farklı kültürlerin, farklı psikopatolojik modelleri destekleyip, güçlendirdikleri, baz ı psikopatolojik modellerin aç ıklanması için herkesin kabul
edebilece ği yolları önceden sağladıkları da bir
gerçektir. Farkl ı ki.litürler, farklı semptomlara
farklı tepkiler gösterirler. Semptomların tolere
edilebildi ği, güçlendirildi ği ve teşvik gördüğü durumlarda bu ki şiler bundan yakmmazlar ve hasta
olarak da kabul edilmezler. (6)
Kültürler kendi üyelerine hem stres faktörlerini, hem de stresi azalt ıcı yöntemleri aynı zamanda sunarlar. Toplumsal de ğişim durumlarında gerek kültürel stres, gerekse stresi azaltma yöntemlerine olan gereksinim gözle görülür oranda artar.
Toplumsal de ğişim, toplumsal ve kültürel çat ış malarda artma ve yo ğunlaşmayla birlikte görülür.
Yeni kültürel çevreye uyum zorunlulu ğu ile birlikte, eski kültürel çevrenin koruyucu etkisi de
azalmış ya da kaybolmuştur. Yeni çevreye uygun
stratejileri geli ştiremeyenlerde psikolojik çat ışma
duygusu ve de ğerler sistemindeki şaşkınlı k artar.
Bu durum özellikle ağır bozuklukları olanlarda,
pasif ve bağımlı kimselerde, örneğin çocuklarda,
kadınlarda, yaşhlarda ve gençlerde daha belirgin
olur.
Kültür ve psikiyatrik hastal ığın karşılıklı etkileş imi, insan eliyle olan felaketlerde, zorlanm ış
ya da ekonomik göçlerde ve sava şlarda en dramatik biçimde görülür. Bütün bunlar insanlar ı, yeni, yabancı ve çoğ u zaman da düş manca olan
çevrelere maruz b ı ralurlar. Eski davranış kalıpla-
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Psikiyatrik bozukluklarda iki bile ş kenin varlığı görülür; bellek, algılama ve duygular gibi i şlevlerde olan birincil bozukluklar ile ikinci ya da bütünleyici diyece ğimiz, birincil bozuklu ğun ya rasyonelizasyonuna ya da eyleme dönü şmesine yarayan bozulmalar. Bu ikindi bozulma, çevresel
sosyal ve kültürel olgulardan şiddetle etkilenir.
Psikiyatrik bozuklukların bu şekilde, organik diyebileceğimiz bir çekirdekle, bunun üzerine kaplanan ve kültürden esinlenen bir davran ış katmamna bölünerek incelenmesi, bu bozuklukların
yeryüzünün her tarafında neden hep temelde aynı kaldığını anlayabilmemizi sa ğlar. Yani, psikotik bir bozuklu ğun biçimi insan ın biyolojik yapısına bağımlıdır. Ancak, hezeyan ve varsan ıların
içeri ği gibi, ikindi ya da bütünleyici özellikler,
her kültürün patoplastik ya da bütünleyici etkileri
tarafından saptanır ve belirlenir. (5-6)
Kültürel etmenler belirli bir kültürün üyeleri
arasında hangi uyum yöntemlerinin ya da hangi
psikolojik savunmalann daha egemen olaca ğını
da tayin ederler. Psikiyatrik bozuklu ğun etyolojisine ilişkin kuramlar, ister biyolojik, ister psikolojik görüşlere dayansın, daha çok hastanın içinde olup bitenleri göz önünde tutarlar. Öte yandan
sosyolojik kuramcılar psikiyatrik hastalığı bir tür
sosyal sapkınlık olarak görmeye e ğilimlidirler.
Buna göre hasta, gerçekte bölgesel sosyal normları çiğnediği için ruh hastası olarak kabul edilmektedir. Böylece psikiyatrik bozukluklar motivasyonlu norm çiğneme olaylardır. Buna karşılık, biyolojik ya da yapısal nitelikte etmenlerin
temel ayrılmaya, yani kişinin şu ya da bu psikolojik bozukluğu göstermesine yol açt ığını , çevresel etmenlerin ise bireye stres yükleyerek bu psikiyatrik bozuklu ğun oluşmasına katkıda bulundu ğunu belirten ve daha mant ıklı görünen bir
açıklama da vardır. Buna göre, bir kimsenin belirli klinik bir bozukluğu gösterip göstermeyece ği,
kendi duyarlığı ile çevresel stresin özgün olmayan
etkisinin bileşimine bağlıdır.
İnsanlar, eylemleri, duygulammlan ve ili şkileri, kuşaktan kuşağa iletilmekte olan kültürel modellerce saptanan sosyal grupları içinde yaşarlar.
Tıpkı tüberküloz gibi, psikiyatrik bozukluk da bir
çok nedenden kaynaklanır. Ancak tüberküloz basili, tüberküloz için gerekli olan ama yeterli olmayan bir etmen oldu ğu halde, psikiyatrik bozukluklarda kültürel etmenler mutlaka gerekli olmayan ama yeterli olabilen etmenlerdir. Kültürel etmenler, psikiyatrik hastalığın olu şmasında bir dizi değişkenle ilintiye girerler. Stres ile psikiyatrik
hastal ık arasındaki kesin ilinti araştırmalarda pek
kesinlikle bulunamaz. Ço ğu zaman hangisinin daha önce oldu ğu da anlaşılmaz. Stres yüklü olayların bir çok durumda yalnızca psikiyatrik hastalığın rasyonalizasyonu olması da mümkündür. Belki, stres bozulmaya başlamış , ama henüz görünüşte sağlâm olan kişinin, olağan yaşam koşullanyla başa çıkmakta çekti ği zorlu ğun sonucudur.
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tomun nasıl olması gerektiğini ilişkin sosyal beklentilere de, t ıpkı normal davran ışlarda olduğu
gibi, uygun yanıt vermek zorundadırlar. Bir kültürdeki, asl ında farklı hastalıkları olan kimselerin
aynı ya da benzer semptomlar gösterdi ği görtilebilir. Davranış kalıpları ve semptomlar, aynı kültürden öğrenilmiş oldukları için, var olan gerçek,
temel bozuklu ğa büyük ölçüde kan şırlar. Çare
arayan hastalar, her zaman dertlerini, çare bulacak olanın anlayacağı biçimde ifade etmeye çal ışırlar. Bu özgün "Sempton dili" özellikle temaruz
olaylarında kolaylıkla izlenebilir. Devereux, nörotikler kadar psikotiklerin de, belirli sinyal semptomlarla, kendilerinin dunımlannı "normarden,
"deli"ye do ğru değiştirmekte olduklarını çevrelerine haber verdiklerini ileri sürmektedir. (1)
Bu, hastayla tan ı koyan arasındaki işbirliğinin
de tarzıdır. Psikoanalitik terapi sırasında hastanın
çoğu zaman, terapistinin anlayaca ğı ve tanıyacağı semptomlar' geli ştirdiği izlenebilir. Bazen psikozun başlangıcı konvansiyonel biçimde belirtilir. Bu kimi zaman bir sözdür; "Sonsuz sokaklarLa Strada" filmindeki "Deli kötü gidiyor!" sözü
bunun bir örneğidir. Kimi zaman da psikotik olacak olan kimse ilerdeki psikotik rolü için gereksineceği ufak tefe ği toplamaya başlar. Devereux,
psikotikin de davran ışını kültürel bir kalıba soktuğunu düşünmektedir. (1) Linton buna "Bozuk
ileti şim kalıbı " demektedir. (5) Anormal say ılan
ve anormal karşılanan belirli davranış kalıplarının
belirleyici etmeni olarak kültürel etmenlerin oynadığı rol, homoseksüellik, suç ve alkolizm gibi
psikososyal bozukluklarda en iyi izlenebilir. Bunun en çarpıcı örneği kuşkusuz insan öldürmedir.
Bohanon tarafından bütün pre-literat kültürlerde
yapılan homisid taraması, belli başh akıl hastalıklanmn bu bölgelerde hemen hiçbir zaman cinayete neden olmad ığını ortaya ç ıkarmıştır. Çünkü
büyü düşüncesinden kaynaklanan anksiyete, hastaların özellikle daha inhibe olmalarına yol açmaktadır. (2)
Farklı kültürlerdeki hastalar ın hezeyanlan arasındaki belirgin farkl ılıklar da kültürel etkileri
vurgulamaktadır. Laubscher, Queensland 'daki Afrikalılar'ın hezeyanlarında mitolojik içeri ğin, ayrıca büyüklük ve zehirlenme düşüncelerinin a ğır
bastığını, buna karşılık Avrupalılar'ın hezeyanlarında uzaktan etki alt ına amma fikirlerinin egemen oldu ğunu göstermi ştir. (3) Tooth, Kuzey
Ghana'da hezeyanlann yerel feti ş sistemiyle sıkı
sıkıya ilgili olduğunu, buna karşılık Batı uygarlığıyla temas halindeki Güney Ghana'da elektrik
ve telsiz dalgalanyla kontrol edilmek gibi varsarulann ve Mesih 'lik hezeyanlannm ço ğunlukta
bulundu ğunu görmüştür. (4)
Kültüre bağlı olarak adlandırılan bozukluklar,
hemen her zaman, a ğır fonksiyonel psikozlann
ve çeşitli nörotik semptomların varyasyonlanndan ibarettir. Hemen hiçbiri yeni diyagnostik antiteler de ğildir. Hepsi, Batıda bilinen hastal ıkların
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rı, bu değişiklikleri izleyen geçiş döneminde, yeni gerçekliklerle başa ç ıkmada artık uygun değildirler ve insanın kendi değerlerini değiştirmesi
ve davranışlarını yeniden ayarlaması feci sonuçlar
verebilir. Örne ğin, göçmen, acil sorunları karşısında sendelemiş olarak, öfkeli, güvensiz, yalnız,
kargaşa içinde ve çaresiz bir duruma girer. Göçmen kültürel aç ıdan yöneliş bozuklu ğu içinde
olan bir kimsedir ve aynı zamanda gerilimini azaltabilecek kültürel araçlardan da yoksundur.
Transkültürel psikiyatrinin en geni ş alanı , kül.
türün çeşitli kişilik kalıpları ve psikopatoloji tipleri üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Kültürle ki şilik
arasındaki ilintiyi inceleyen çal ışmalar çok verimli olmuştur ve psikiyatristler aras ında antropolojik malzemeye karşı büyük bir ilgi uyand ırmıştır. Temel kişilik kalıpları , belirli toplumlardaki kültürel deneyimlerle ili şkili bulundu ğu için,
bu toplumlar için karakteristik normal davran ış
kalıplannı tanımlamak için psikolojik kaynakl ı
etiketler kullanmaya bir e ğilim olagelmiştir. Kültürlerin bu şekilde psikiyatrik bir tanıyla ele almmasında büyük yanlışlıklar vardır. Önce, kültürlerin, aslında bireysel düzeydeki olgular ı incelemek
için geliştirilmiş olan kavramlarla karakterize
edilmesi yanlıştır. İkincisi, anormal bir ruhsal durumun, bireyin davran ışını , sosyal durumlarda incelemekle de ğerlendirmek varsayımıdır. Gerçekte, psikiyatrik tan ı ancak ruhsal durumun incelenmesiyle konulabilir; sosyal davranış terimleriyle değil. (5)
Çözemeyece ği zorluklarla karşılaşan bir kimse
elbette ki daha az beceriklidir ve bunun sonucu
olarak alışılmış , otomatik tepkilere daha e ğilimlidir. Böylece de uyum yapabilmek için en yak ınındaki çevreden gelen yol gösterilere gittikçe
daha bağımlı olur. Bu durumlarda, uygun davranışın ipuçlarını veren ve insana gerçe ği değerlendirmesinde yardım eden, kültürel faktörlenlir. Bu
faktörlerin belirsiz ve anla şılmaz olması halinde
uyum ve kaynaşma daha zor olur. Kültürün belirli semptomlar, davran ış kalıpları ve işlev biçimleri karşısındaki tavrı da davranışları değişik olan
kimsenin çevre tarafından hasta, sıradan sosyal
rolleri üstlenemez, i şe yaramaz ve hastaneye kaldırılması gerekir gibi adlarla etiketlenmesinde etkili olur. Çevrenin bu kültüre bağlı tepkisi, hastanın kendine güvenini bozar ve dolay ısıyla da çevresine bağımlılığını arttınr. Sosyo-kültürel çevre
ve hasta, kültürel kurallar içersinde sürekli ve önceden belirlenmiş biçimde karşılıklı etkileşirler.
Toplumun selektiv olan tepkisi, gerek hastada,
gerekse toplumsal sistemde gene selektif ba şka
tepkileri harekete geçirir. Bu da çe şitli, kültüre
bağlı semptom tablolannın ve kimi tedavilere
verilen yanıtın kültüre göre de ğişik olabilmesinin
nedeni olur.
Semptomlar, normal davran ışların abartılmışları gibidir. Bu yüzden de içlerindeki sosyal ö ğeler çok zengindir. Dahası, semptomlar, bir semp-
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benzerleridir. Olan yaln ızca o kültiiıiin renginin
hastalık tablosunda yansımasıdır.
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Nöroleptik malign sendromu, antipsikotik
ilaçların, yüksek ate ş , kas rijiditesi otonomik disfonksiyonlar ve bilinç de ğişiklikleri ile karakterize, tehlikeli, nisbeten az bilinen bir komplikasyondur. Yazarlar, bu yaz ıda nöroleptik malign
sendromunun klini ğini, epidemiyolojisini, tan ısın!, tanı ölçütlerini ve tedavisini gözden geçirmekteler.
Anahtar Kelimeler: Nöroleptik, yüksek ate ş ,
kas rijiditesi, otonomik disfonksiyonlar, hipodopaminerjik aktivite.

1950% yıllara rastlar, nöroleptikler ile tedavi edilenlerde ilk fatal hipertemi vakas ı ise 1956 yılında Ayd tarafından tanımlanmıştır. Bu sendroma
NMS adım ise 1968 yılında Delay ve Deniker vermiştir. Son 20 yıldır psikiyatri literatüründe
NMS'un görüldüğü birçok yaka rapor edilmi ş ;
teşhis, tedavi, fizyopatoloji ve epidemiyolojisi ile
ilgili yüzlerce yay ın yapılmıştır.
NMS yalnızca psikiyatrik hastalarda görülmez,
nöroleptik alan Hungtington Koreli hastalarda ve
hatta anti emetik alan hastalarda da NMS görüldüğü rapor edilmi ştir. Levedopa, amandatin gibi
dopamin agonisti kullanan parkinsonlu hastalarda, bu ilaçların ani kesilmesi ile de NMS'na benzer tablolann gözüktü ğü rapor edilmi ştir.
Birkaç yıl önce yayınlanmış incelemelerde
NMS'nun nadir gözüken bir sendrom oldu ğu belirtilirken, en son yayınlarda NMS hiç de nadir
gözükmedi ği belirtilmektedir. Son zamanlarda
geniş bir psikiyatri hastanesinde yap ılan prospektif bir çal ışmada nöroleptik kullanan hastaların % 1.4'ünde nöroleptik malign sendromun
görüldüğü saptanmıştır. NMS görülen hastalarda
mortalitenin de % 20 civar ında oldu ğu göz önüne alındığında, NMS te şhis ve tedavisinin ne derece önemli oldu ğu anlaşılacaktır.
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Neuroleptic malignant syndrome, a dangerous
but little-known complication of antipsychotic
drugs, is characterized by hyperthermia, muscle
rigidity, autonomic dysfunctions and conscious
alterations. In this article, the autors review the
clinical course, symptomatology, epidemyology,
diagnosis and the diagnostic criteria and the treatment of this syndrome.
Kay Words: Neuroleptics, hyperthermia, muscle rigidıty, autonomic dysfunctions, hypodopaminergic act ıvıty.
GIRI Ş

Nöroleptik malign sendromu (NMS), nöroleptikler ile tedavi sırası nda bir enfeksiyon olmaksızın ortaya ç ıkan, yüksek ate ş , rijidite, otonomik
disfonksiyonlar ve bilinç de ğişiklikleri ile karakterize, hayat ı tehdit edici bir sendromdur.
Bilindi ği gibi nöroleptiklerin tedaviye giri şi

SEMPOMATOLOJI VE SEY İR
NMS uzun yı llardan beri nöroleptik kullanan
hastalarda görülebildi ği gibi, ilk defa nöroleptik
almaya baş layan hastalarda da görülmektedir.
Vakalann büyük bir kısmında % 90 NMS, bir nöroleptik yüklenme epizodunu izleyerek ba şlar.
Bu vakalarda ya nörolepti ğe yeni başlamıştır veya kullanmakta olduklar ı nöroleptiğin dozu artt ı-

* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi II. Psikiyatri Birimi Şefi, ** Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi II. Psikiyatri Birimi Ba şasist.
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