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ve ECT tedavisiyle hastalık süresinden bağımsız
olarak artmış bir ventrikül beyin oranı vard ır.
(6, 7, 8)
Konuyla ilgisi aç ısından kısa sürede geli şen,
oldukça büyük ventrikülleri olan bir paranoid
psikoz yakasını bildirmek istiyoruz.
Vaka: 39 yaşında, erkek, evli, di şhekimi.
2 senede süratle geli şen bir paranoid psikoz
tablosu öncelikle depresif semptomatoloji şeklinde başlamış . Uykuya dalmakta güçlük ve erken
uyanma şeklinde uykusuzluk yakmmalan, i şe
geç gitme, i ştahsızlık ve ilgisizlik ilk şikayetleri
olmuş. Daha sonraları karısına ve doktorlanna
karşı perseküsyon fikirleri ve giderek içine kapanma iş ve sosyal hayattan çekilme biçiminde ya-
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Ş izofrenik hastalar ın ventriküllerinde belirli
oranlarda geni şleme oldu ğu ilk önce pnömoensefalografik çalışmalarıyla Jacobi ve Winkler
tarafından tanımlanmıştır (I). Daha sonraki
pnömo çalışmalarında ise daha çok şizofrenlerde
strüktürel beyin anormalliklerine dikkat çekilmi ştir. Daha sonraları yapılan çalışmalarda ise özellikle Johnstone şizofrenlerde genişlemiş ventriküllere dikkat çekmi ştir (2) Ancak pekçok ara ştırıcı genişlemiş ventriküllere ili şkin bu ilk bulgular teyit edememi şlerdir. Bunların içinde en belirgin ç ıkışı yapan Jernigan d ır. Jernigan (3) yaptığı çalışmada şizofrenlerle kontrol grupları arasında ventrikül geni şlemesi aç ısından fark olmadığını bildirmiştir.

Paranoid Psikoz yakasında Ventriküllerin geni ş liğ inin değiş ik kesitlerden görünümü.

kınmaları olmu ş.
Ventriküllerdeki bu geni şlemeye ilave olarak
Klinikte yap ılan ilk ruhsal muyenede; otizm,
şizofrenik hastalarda yine tart ışmalı biçimde
regresif postür, azalm ış psikomotor aktivasyon,
sulcal (4) ve serebellar (5) anormallikler oldu ğu
ısrarlı göz kontak ili şkisi, nisbeten düzgün, fakat
iddia edilmi ştir.
oldukça yavaşlamış çağnşım, ambivalans, obsesif
Bilgisayarlı Beyin Tomografisi yeni bir teknik
düşünce, kompulif davran ış kalıpları ön
olarak ortaya ç ıktıktan sonra bu konudaki tart ışplandaydı. Hastada oldukça canlı , potansiyel
malar net bir sonuca ula şmıştır. Buna göre şizofintihar fikirleri vard ı. Nörolojik muayenede ince
renlerin bir alt grubunda, Hospitalizasyon süresinmotor hareketlerde koordinasyon bozuklu ğu dikden, yaş dan, cinsiyetten, uygulanan nörolopetik
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kat çekici idi. Rutin labratuvar tetkikleri normal
di. Bilgisayarlı beyin tomografisinde bütünüyle
oldukça büyük boyutlarda genişlemi ş bir ventriküler sisteme rastlan ııldı . Lateral ventriküller
"Dev boyutlardaydı ." Kortikal atrofiyi destekleyecek nitelikte sulcus geni şlemeleri mevcuttu.
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