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UZUN SÜRELI HALOPER İDOL KULLANİMİNDA ORTAYA ÇİKAN
EKSTRAPİRAMİDAL SENDROMLAR VE BUNLARİN TEDAVİLERİNDE
ANTİKOLİNERJ İK ILAÇLARİN VERI
Dr. Ş ahap Nurettin ERKOÇ*, Doç. Dr. O ğuz ARKONAÇ**
ÖZET
Bu çalış mada, uzun süreli haloperidol kullanan hastalarda ortaya ç ıkan ekstrapiramidal
semptomlar (EPS) ve semptomlar ın tedavisinde
antikolinerjik ajanların yeri araş tırılmış tır.
En az üç aydır haloperidol ve biperiden kombinasyonu kullanmakta olan, kronik i şlevsel psikozlu 40 hastada; biperiden kesildikten sonra
mevcut EPS ların ş iddetlendiği, bazı hastalarda

yeni semptomların ortaya ç ıktığı tesbit edildi. Biperiden kesilen hastalar ın 27 sinde (%65.5) tekrar
biperidene başlamak gerekirken, 13 ünde (%32.5)
böyle bir zorunluluk göttilmedi.
SUMMARY
Extrapyramidal Syndromes Encountered In
Chronic Haloperidol Administration: The Usefullness of Anticholineric Medication in Their Ma-

*Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Iı. Psikiyatri Birimi.
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Ross-chouinardın ekstrapiramidal semptom derecelendirme skalas ına göre de ğerlendirildi (3).
En az üç aydan beri biperiden ve haloperidol
kombinasyonu uygulanmakta olan hastalar ın
hepsi Gouinard' ın EPS skalas ına göre değerlendirildi. Bu saptamadan sonra, hastalar ın biperidenleri kesildi; hastalar sadece haloperidol almaya başladılar. Hastalar ilk bir hafta her gün, daha
sonraki günler üç günde bir Chouinard' ın EPS
derecelendirme skalas ı uygulandı. Araş tırmanın
süresi 30 gün ile sm ırlandı. Biperiden kesildikten
sonra ortaya ç ıkan EPS ler hasta için çekilmez
dereceye ulaşmadıkça tedavi cihetine gidilmedi.
Ciddi derecede EPS ç ıkan hastalar tekrar biperiden ile tedaviye başlandı.

nagement.
40 patients, all chronically psychotic and on
haloperidol-biperidene therapy for at least three
months were examined. After withdrawal of biperidene, aggravation of pre-existent extrapyramidal syndromes or emergence of new extrapyramidal syndromes was noticed. In 27 patients
(%67.5) readministration of biperidene was necessary to relieve the symptoms, whereas, in 13
patients (%32.5), no medication was needed.
Giriş
Nöroleptikler psikiyatride kullan ılan ilaçların
önemli bir grubunu oluş tururlar. Nöroleptiklerin
klinik uygulamada en s ık rastlan ılan yan etkileri
EPS lardır. Nöroleptikler ile tedavi s ıras ında ortaya ç ıkan EPS ların profilaksi ve tedavisinde genellikle antikolinerjik ilaçlar kullan ılmaktadır.
(1,2,10,11)
Bu çalış mada da bütirofenon grubundan güçlü bir nöroleptik olan haloperidolün uzun süreli
kullanımında ortaya ç ıkan EPS ler araş tırılmış ,
bunların tedavisinde ve profilaksisinde antikolinerjik ilaçların yeri incelenip, tart ışılmış tır.
Nöroleptiklerin uzun süreli kullan ımında EPS
görülme oranm ın giderek dü ştüğü, antikolinerjikler ile profilaktik tedaviye olan ihtiyac ın da giderek azaldığı ileri sürülmektedir (4,5,8,10,11). Diğer taraftan antikolinerjik ilaçlar ın, nöroleptiklerin etkinliğini azalttığı; deliryum, otonomik
disfonksiyon, bağımlılık gibi yan etkilere yol açtığı ayrıca tedavi giderlerini gereksiz yere art ırdığı belirtilerek, bu ilaçlardan mümkün oldu ğu kadar kaç ınılması gerektiği önerilmektedir
(6,7,8,9,10,11).
Bu çalışmayı yapmamam ızın nedeni, haloperidolun hastanemizde psikoz tedavisi için öncelikle kullanılan nöroleptik olmas ı ve ortaya ç ıkan
EPS lerin profilaksi ve tedavisinde antikolinerjik etkili bir ilaç olan biperidenin çok s ık kullanılmasındandır. Eğer haloperidolun uzun süreli
kullamınında EPS lere karşı tolerans geliş iyor ve
antikolinerjik ilaçlara olan ihtiyaç azal ıyorsa;
antikolinerjik ilaçların verilmemesi ile gerek tıbbi, gerekse ekonomik bak ımdan birçok kazanç
elde edilecektir.

Bulgular
Araş tırma başlangıcında hastalar haloperidol
ve biperideni kombine olarak kullan ırken saptanan EPS lar Tablo I ve II de özetlenmiş tir.
Hastalarda biperiden kesildikten sonra bir hafta içinde (genellikle 2.-3. günlerde) semptomlar ın
şiddetlendi ği ve hastalarda yeni semptomlar ın
ortaya ç ıktığı görüldü. Biperiden kesildikten sonra semptomların zirveye ç ıktığı dönemde saptanan EPS lar Tablo III ve IV de özetlenmi ş tir.
Biperiden kesildikten sonra EPS lar ın şiddetlendiği dönemde hastalar, hemen tekrar biperiden ile tedavi edilmeyip bir süre gözlendi (en
fazla 7 gün). Bu gözlem sonunda katlan ılamayacak derecede EPS tesbit edilen hastalara tekrar
biperiden başlandı. Araş tırmanın bitiminde 13
hastada (%32.5) tekrar biperidene ba şlamak gerekmedi, 27 hastada ise (%67.5) biperiden ile
tedaviye tekrar ba şlamak gerekti.
Tablo I ve III ün karşılaş tırılmasından da görüleceği gibi, hastalar biperiden ile kombine tedavi
gördükleri s ırada saptanan EPS nis
TABLO I
Araş tırmanın Başlangıcında Hastalar Haloperidol ve Biperiden Kullan ırken, Global Olarak
Saptanan E kstrap ram idal S emp toml ar ı n Ş iddet
Derecelerine ve Cinsiyetlerine Göre Da ğılımı

Materyal ve Metod
Bu çalışma; Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesinde yatmakta olan ve en az üç aydır sadece haloperidol ile birlikte biperiden uygulanan 20 kadın, 20 erkek, toplam 40 kronik
fonksiyonel psikotik hasta üzerinde yap ılmış tır.
Hastaların yaşı 19-66 aras ında değişmektedir
(ortalama yaş 42.5). Uygulanan haloperidolun
dozu 20-75 mg/gün (ortama 31.5mg/gün), biperidenin dozu 2-6 mg/gün (ortalama 4mg/gün) dür.
Ekstrapiraınidal semptomlar, Chouinard ve

EPS DERECESI KADIN ERKEK TOPLAM
EPS YOK
EPS Hafif
EPS Ş iddetli

9
9
2

4
12
4

13(%32,5)
21(%52,5)
6(%15)

TABLO II
nda, Hastalar Haloperidol
ın
Başlangıcı
Araş tırman
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ve Biperiden Kullan ırlarken Saptanan Ekstrapiramidal Semptom Çeş itlerinin Şiddetlerine
Göre Dağılımları.
KADIN ve ERKEK BİR ARADA
(Toplam 40 Hasta)
SEMPTOMLAR

HAFIF veya
Ş ÜPHELİ

ORTA DERECEDE
TOPLAM
veya Ş IDDETLI

TREMOR
7(%17,5)
RİJİDİTE
7(%17,5)
BRADİKİNEZİ
20(%50)
AKUT DİSTONİ
AKATİZİ
5(%12,5)
TARDİV DİZKİNEZİ —

4(%10)
1(%2,5)
1 (%2,5)

11(%27,5)
8(%20)
21(%52,5)
5(%12,5)

TABLO III
Hastalarda Biperiden Ke sildikten Sonra Semptomları n En Şiddetli Oldu ğu (Zirveye Ç ıktığı)
Dönemde Global Olarak Saptanan Ekstrapramidal Sendromlann Ş iddet ve Cinsiyetlere Göre
Dağılımı
EPS DERECESI
EPS Yok
EPS Hafi
EPS Ş iddetli

ERKEK
3

KADIN
4
3
13

1

16

TOPLAM
7(%17,5)
4(%10)
29(%?72,5)

TABLO IV
Biperiden Kesildikten Sonraki Izleme Süresi İçinde; Hastalarda Saptanan Semptomları n En Ş iddetli Oldu ğu (Zirveye Ç ıktığı ) Dönemde EPS
işaret Çeş itlerinin Ş iddetlerine Göre Da ğılımları
KADIN ve ERKEK HASTALAR BIRARADA
Toplam)
HAFIF veya
SEMPTOMLAR
Ş ÜPHEL İ
TREMOR
RİJİ DİTE
BRADİKİNEZ İ
AKUT Dİ STONİ
AKATİZİ
TARDİVDİZKİNEZİ

ORTA DERECEDE
veya Ş IDDETLI
TOPLAM

7(%17,5)
8(%20)
6(%1 5)

15(%3 7,5)
9(%22,5)
21(%52,5)
2(%5)
9(%22,5)

14(%35)
—
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22(%55)
17(%42,5)
27(%67,5)
2(%5)
23(%57,5)

gördükleri sırada saptanan EPS nisbeti ve ş iddeti
Be, biperiden almadıklan dönemde saptanan EPS
lerin nisbeti ve şiddetleri aras ındaki fark, istatistiki olarak ileri derecede anlaml ı bulundu
(p(0.001). Yani haloperidol kullanan hastalarda
biperidenin kesilmesi, EPS ler .aç ısmdan bariz bir
kötüleşmeye yol aç ıyordu.
Ekstrapiramidal semptomların gözükü ş nisbetteri cinsler arasmda anlaml ı bir farkl ılık göstermiyordu (p):.05).
Tartışma
Araş tırmamıza göre, uzun süredir haloperidol
kullanan 40 hastanm 27 sinde (%67.5) antikolinerjikler ile kombine tedavinin sürdürülmesi gerekti, hastaların sadece 13 ünde (%32.5) antikollnedikler ile kombine tedavi gerekmedi. Bu sonuç,. daha önce bu konuda yap ılan araş tırmaların
sonuçları ile uyuşmamaktadır. Literatiirde, uzun
süreli nöroleptik kullan ımında ortaya ç ıkan EPS
nisbetinin dü şük olduğu, profılaksi ve tedavi için
antikolinerjik ilaçlara olan ihtiyac ın tedricen
azaldığı, vakalann sadece %10-30 unda antikolinerjikler ile tedvinin sürdürülmesinin gerekti ği
belirtilmektedir (4,10,11). Bu uyu şmazlık büyük
ölçüde; hastalar de ğerlendirilirken kullanılan ölçütlerdeki farklılık, verilen ilacın tipi, dozu,
veriliş zamanı, ne kadar süre ile verildiği, daha
önce kullanılan ilaçlar, yaaş , cinsiyet, genetik
yapı gibi faktörlerin de ğişiklik göstermesinden
kaynaklanmaktad ır. (1,2). Bütün bu faktörleri
şöyle aç ıklayabiliriz :
A-Taranan literatiirde bu konuda sadece haloperidol ile yap ılan herhangi bir araş tırmaya rastlamadık. Belki de bu araştırmamız konusunda
tek ve ilk araştırmadır.
Letaratürde nörolepti ğin cinsinin belirtildi ği
bu konudaki araş tırmalar genellikle, klorpro•
mazin, flufenazin gibi fenotiyazinler ile yap ılmış tır. Bilindiği gibi, fenotiyazinlerin antikolinerjik kudretleri haloperidole oranla cok yüksektir, bu nedenle de fenotiyazinlerin EPS lere
neden olma potansiyeli haloperidole oranla oldukça dü şüktür (11).
B-Bu araştırma uzun süreden beri hastanede
yatan kronik hastalar üzerinde yap ılmış tır. Bu
hastalar belkide kendilerinde yüksek oranda EPS
nin ortaya ç ıkması, buna bağlı olarak da tedaviyi
reddetmeleri (1,10), bu nedenle de muhafaza ve
tedavi için uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda kalıyorlardı Yani bu hastalar, belki de
yüksek oranda EPS gösterdi ği için kronik servislerde yatmak zorunda kal ıyorlardı E ğer bu varsayım doğru ise, haloperidol ile ayaktan tedavi
gören hastalarda EPS oranmm daha düşük bulunabileceği dü şünülebilir.
C-Araştmnamada EPS oran ının yüksek bulunması, ülkemizdeki hastaların genetik bir özelliği
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olabilir. Çünkü ülkemizde tardiv diskinezinin çok
nadir, hatta hiç görülmedi ği, bunun da hastaların
genetik bir öezlli ği oldu ğu belirtiliyor (1.4). Pakinsonizm ile tardiv diskinezi, biyokimyasal olarak biribirlerinin z ıttıdır: Tardiv diskinezide aşırı
dopaminerjik aktivite, parkinsonizmde ise dopaminerjik aktivitenin azalmas ı, kolinerjik aktivitenin artması söz konusudur (1,10). Ülkemizde
tardiv diskinezinin hiç görülmemesi veya çok
nadir olması ile; araş tırrnamızdaki vakalarda parkinsonizm nisbetinin yüksek bulunması bu hastaların genetik yap ısmm ortak bir özelliği olabilir.
Bu iki fenomen arasmda bir korelasyon bulunabilir.
D- Bu araş tırmada teknik ve personel imkansızlıklan nedeni ile, kontrol grubu kullan ılmamış ;
hastaların değerlendirilmesi de körlemesine yap ılmamış tır. Bu araştırmadaki metodun yukarda
belirtilen eksikliği, literatürden farkl ı sonuçlar
elde etmemizi etkilemi ş olabilir. Bu etkilenmenin, ancak hafif veya şüpheli EPS gösteren hastalar için geçerli olabilece ğini düşünüyoruz. Zaten, bu hafif veya ş üpheli semptomlaa gösteren
vakalar araştırmamız süresince yüksek oranda
saptanmamış tır. Ama yine de araştırma çiftkör kontrollü yap ılsaydı, sonuçlar değişik olabilirdi.
E-Kronik servislerde yatan hastalar, psikopa•
tolojileri kontrol altına zor alınan hastalardır. Bu
hastalarda, tedavi maksadı ile yüksek dozda nöro•
leptik kullan ılmak zorunda kalınmaktadır. Bizim
çalışmamızda da hastalar idame tedavisi için oldukça yüksek doz kullanmaktayd ılar (ortalama
haloperidol dozu 31,5 mg/gün). Bu özellik bizim
bulgulanmızdaki yüksek oranda EPS gö ıiilmesinin nedenlerinden birisi olabilir.
F- Araş tırma kapsamına alınan hastaları n yaş
ortalamalan da oldukca yüksekti (ortalama ya ş
42). EPŞ gözüküş nisbeti yaş ile orantılı olarak
tedricen artar (1,10). Bizim çal ışmamızda da EPS
nin yüksek oranda görülmesinin nedeni bu olgu
olabilir.
G- Bu araş tırma sırasında biperiden ve haloperidol kombinasyonu ile tedavi gören hastalarda
biperiden kesilmiş , hastalara bir süre biperiden
verilmemiş tir. Biperiden kesildikten sonra, EPS
zirveye ç ıkıp, hasta için katianılamaz dereceye
ulaşınca hemen tedaviye geçilmi ş tir. Belki bu
hastalarda, beldenfierek bir süre daha biperiden
verilmeseydi, semptomlar daha sonra kendili ğinden gerileyebilir ve dolay ısıyla da EPS görülme
oranı daha düşük bulunabilirdi. Bir çalışmada
antikolinerjik droglann kesiminden sonra huzursuzluk, çarp ıntı, terleme, anksiete gibi belirtiler
ile seyreden bir yoksunluk sendromun görüldü ğü
belirtiliyor (9). Belkide biz biperidenin kesimesinden sonraki yedinci günden sonra, yoksunlu ğa

giren hastaları teorik olarak yanl ışlıkla EPS (akatizi) olarak tesbit etmi ş olabiliriz. Bu özellik de
çalışmamızda EPS gözükü ş nisbetini yükseltmiş
olabilir. Araştırmamızda akatizinin yüksek
oranda saptanmas ı, yoksunluk sendromundaki
anksietenin yanlışlıkla akatizi olarak de ğerlendirilmesinden ileri geldiği düşünülebilir. Teorik
olarak böyle düşünülebilirse de biz akatiziyi saptarken büyük bir hata yaptığımızı sanmıyoruz.
Sonuç
En az üç aydan beri haloperidol-biperiden
kombinasyonu uygulanan, kronik fonksiyonel
psikotik hastaların %32.5 unda biperiden ile
tedavinin sürdürülmesi gerekmemiş tir. Hastaların
%67.5 unda ise biperiden ili ekombine tedavinin
sürdürülmesi gerekmiş tir.
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DİSSOS İYATIF BOZUKLUKLAR
Doç. Dr. O ğuz ARKONAÇ*, Dr. İlknur KOÇAK*
ÖZET:
Bu yazıda dissosiyatif bozukluklar DSM-III
esaslarına göre gözden geçirilmi ştir.
SUMMARY:
In this article, dissociative disorders have been reviewed on the basis of DSM-III criteria.

ANAHTAR KELİMELER:
Dissosiyasyon, amnezi, fug, ço ğul kişilik, depersonalizasyon.
* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi
DSM-III'e göre Dissosiyatif bozukluklar ın temel özellikleri şöyledir:
*Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi
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"Bilinç, kimlik ya da motor davran ışın normalde integratif olan iş levlerinde ani ve geçici değiş iklik" sonucu ortaya ç ıkan psikiyatrik bozukluklardır. Bu değiş iklik bilinçte ise, önemli kiş isel olaylar anımsanmaz. Kimlikte ortaya ç ıkarsa,
ya bireyin alışılagelen kimliğ i geçici olarak unutulur ve yeni bir kimlik tak ınıhr ya da kişinin ahşılagelen kendi gerçeklik duygusu tamamen kaybolur ve yerine bir gerçek kiş ilik duygusu gelir.
Motor davranış ta ise, aynı zamanda kimlik veya
bilinçte de bir bozukluk vardır. Bellekte bir bozukluk olmamasma ra ğmen depersonalizasyon
bozuklu ğu da dissosiyatif bozukluklara eklenmiştir. Çünkü bunda da kimli ğin önemli bir komponenti olan kendi gerçeklik duygusu bozulmu ştur.
Dissosiyatif bozukluklar karakteristik olarak
ani baş lar ve biterler, epizodlar spontan ya da psi-

