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Hareket:
ü Stereotipi (kalıplaşmış hareketler)
ü Katatoni (dona kalma)
ü Katalepsi (balmumu esnekliği)
ü Eylem azlığı
ü Ekopraksi (taklit)

Şizofreni Tipleri 

• Şizofreni, birbirinden klinik ve prognostik olarak ayrılan alt tipler içerir.
• DSM 5’te bu alt tipler ayrı tanılar olmaktan çıkarılmıştır. DSM 5’e göre şizofreni tanısı 

konduğunda alt tip belirtilmemektedir.

Paranoid tip

ü Perseküsyon (zarar görme), referans (alınma) sanrıları ve grandiyöz (büyüklük) 
sanrılarla karakterizedir.

ü Sanrılar kendi içinde sistemlidir.
ü En sık görülen tiptir.
ü Enkoherans, katatoni dezorganize davranış yoktur.

Dezorganize tip

ü Dağınık tip olarak da bilinir. Sanrılar paranoid tipteki gibi sistematik değil, 
dağınıktır

ü Genç yaşta görülür.
ü Paranoid tipe göre daha kötü prognozludur.
ü Gerçeklik ilişkileri zayıflamıştır.
ü Duygusal tepkileri uygunsuz, nedensiz gülme ağlamalar olabilir.
ü Enkoheran konuşma vardır.
ü Anlamsız yüz buruşturmalar, anlamsız davranışlar olabilir.
ü Çocuksuluk ve non-sistematize sanrılar ön plandadır.

Katatonik tip

ü Balmumu katılığı vardır. (katalepsi)
ü Mutizm en sık bulgudur.
ü Stupor, negativizm, rijidite, eksitasyon, postür alma, stereotipiler olabilir.
ü Hareket bozuklukları ön plandadır. İşitsel halüsinasyonlar tipik belirtiler arasında 

yer almaz. **TUS**
ü EKT (elektrokonvülzif tedavi)’den en çok faydalanan şizofreni tipidir.

Rezidüel tip 

ü Geçirilmiş şizofreni ataklarından kalan artık belirtilerle seyreder.
ü Daha çok negatif belirtilerin baskın olduğu, kronik tiptir.

Ayrışmamış tip 

ü Tüm tiplerin özelliklerini içerir



118 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 119

ŞİZOFRENİ PROGNOZ KRİTERLERİ

İyi Prognoz Kötü Prognoz

Başlangıç yaşı Geç Erken

Cinsiyet Kadın Erkek

Medeni durumu Evli Bekar

Yerleşim yeri Kırsal Kentsel

Hastalık öncesi durum İyi Kötü

Ortaya çıkarıcı etken Var Yok

Başlangıç Akut Sinsi

Ailede şizofreni öyküsü Yok Var

Psikososyal destek Var Yok

Ailede duygu dışavurumu Düşük Yüksek

Doğum komplikasyonları Yok Var

Şiddet öyküsü Yok Var

Klinik belirtiler Pozitif belirtiler Negatif belirtiler

Klinik tipler Paranoid ve katatonik Dezorganize

Duygudurum belirtileri Var Yok

Obsesyon/Kompulsiyonlar Yok Var

Nörolojik bulgular Yok Var

Yapısal beyin anomalisi Yok Var

Aktif dönem Kısa Uzun

Gidiş Epizodik Kronik

Tedavi 

• Antipsikotikler kullanılır.
• Klozapin, en etkili antipsikotik ilaçtır. Ekstrapiramidal yan etkisi çok azdır. Negatif 

belirtilerde iyileşme sağlayabilir.
• Agranülositoz yapabilmesi nedeniyle, klozapin ilk seçenek ilaç değildir. Dirençli 

olgularda kullanılır. **TUS**
• Destekleyici psikoterapi, davranış modifikasyonu, aile psikoterapisi faydalı olabilir.
Antipsikotik İlaçlar (Nöroleptikler) 

Etki mekanizması ve kullanım alanları
ü Antipsikotik ilaçların temel hedefi, dopaminerjik etkinliği düşürmektir.
ü Psikotik bozukluklarda ilk seçenek ilaçlardır.
ü Duygudurum bozuklukları, tik bozuklukları (risperidon, haloperidol) gibi 

bir çok farklı hastalıkta endikasyonları vardır.
ü Antipsikotik ilaçlar birinci kuşak (klasik) ve ikinci kuşak (atipik) antipsikotikler 

olarak ikiye ayrılır.
ü Birinci kuşak ilaçlar, genellikle potent dopamin blokajı yaparlar.
ü İkinci kuşak antipsikotikler, birinci kuşağa göre daha az dopaminerjik 

antagonizma yaparlar.
ü Bir çok ikinci kuşak antipsikotik serotonin antagonizması gösterir.
ü Bu nedenle ikinci kuşak antipsikotikler, birinci kuşağa göre daha az 

ekstrapiramidal yan etkiye yol açarlar.
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Antipsikotik İlaçların Yan Etkileri:
• Antipsikotik ilaçların yan etkileri, bloke ettikleri reseptörlerle ilgilidir. (Dopamin, 

serotonin, asetilkolin, histamin, alfa adrenerjik reseptörler)

1) Santral Sinir Sistemi Yan Etkileri
A) Ekstrapiramidal sendromlar:
Ø Dopaminerjik blokajla ilişkilidir.
Ø Birinci kuşak (klasik) antipsikotiklerde (haloperidol, zuklopentiksol 

gibi) daha fazla görülür.
Ø İkinci kuşak antipsikotiklerden risperidon, paliperidon, amisulprid de 

ekstrapiramidal yan etkilere yol açabilir.
Akut distoni:

- Genellikle boyun kaslarında olan ağrılı düzensiz spazmlardır.
- Genellikle gençlerde ve ilk haftada görülür. 
- Okülojirik kriz haricinde tekrarlama olmaz. 
- Biperiden (Akineton) ile tedavi edilir.

Akatizi:
- Ekstrapiramidal yan etkiler içinde en sık görülendir.
- Artmış psikomotor ajitasyonla karakterizedir.
- Yerinde duramama, sürekli dolaşma, yürüme isteği görülür.
- 6 saat – 2 hafta arasında ortaya çıkabilir.
- Tedavisinde propranolol, biperiden, benzodiazepinler verilebilir.

Parkinson benzeri sendrom:
- Genellikle 1 hafta sonra başlar.
- Tremor, bradikinezi, rijidite ve diğer parkinsonizm bulguları vardır.
- Biperiden veya antiparkinson ilaçlarla kontrol edilir.

Tardiv (geç) diskinezi (**TUS**)
- Oro-fasyal-lingual hareketlerle karakterizedir, vücutta da olabilir.
- Bazal ganglionlarda dopamin hipersensitivitesi ile oluşur.
- Uzun süre (6 ay) ve yüksek doz kullananlarda görülür.
- Klozapin haricindeki ilaçlar yapabilir.
- Klozapin ekstrapiramidal yan etkileri en az olandır. **TUS**
- Tek etkili yöntem ilacı kesmek ve tedaviye klozapinle devam etmektir.
- %50 hasta 1 yılda düzelir.

Geç distoni:
- Gençlerde sıktır.
- İrreversibldir.
- Tedavisinde botulinum toksini kullanılır.

B) Nöroleptik malign sendrom:
Ø Otonomik disfonksiyon (terleme, taşikardi, kan basıncı değişiklikleri), 

hipertermi, rijidite, bilinç bulanıklığı ve miyoglobinemi ile 
karakterizedir.**TUS**

Ø CPK artar. %1 hastada görülür.
Ø Lökositoz, oligüri / anüri gibi sistemik bulgular gelişebilir.
Ø %10 fataldir.
Ø Tedavide antipsikotik kesilir, dantrolen kullanılır.
Ø Bromokriptin gibi dopamin agonistleri yararlı olabilir.

C) Sedasyon:
Ø H1 reseptör blokajına bağlıdır.
Ø Klorpromazin, ketiapin, klozapin gibi ilaçlar daha çok sedasyon yapar.
Ø Sedasyon etkisine tolerans gelişebilir.

D) Nöbetler:
Ø Nöbet eşiğini düşürdükleri için antikolinerjik etkileri fazla olan klorpromazin 

ve klozapinle sıktır.
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E) Konfüzyon ve hafıza güçsüzlüğü:
Ø Muskarinik reseptör blokajıyla ilgilidir düşük potenslilerde sıktır.

2) Antikolinerjik yan etkiler
ü Santral: Bellek bozukluğu, konfüzyon, deliryum, nöbet eşiğinde düşme
ü Periferik: Ağız kuruluğu, midriyazis, görme bulanıklığı, taşikardi, kabızlık, işeme 

zorluğu
3) Kardiyovasküler yan etkiler
ü Ortostatik hipotansiyon (alfa adrenerjik blokaj)
ü Taşikardi (antikolinerjik etki)
ü QTc uzaması (sertindol, ziprasidon, IV haloperidol)
ü Hiperlipidemi

4) Metabolik
ü Prolaktin yüksekliği (dopamin blokajına bağlı), seksüel disfonksiyon
ü Prolaktin yüksekliği de birinci kuşak ilaçlarla birlikte risperidon, paliperidon, 

amisulprid gibi potent dopamin blokajı yapan ikinci kuşak antipsikotiklerle daha 
sık görülür.

ü Obezite, dislipidemi, diyabet gibi metabolik sendrom bulguları özellikle ikinci 
kuşak antipsikotiklere bağlı gelişir.

ü İkinci kuşak antipsikotiklerden klozapin, olanzapin ve ketiapin; diğer ilaçlara 
göre daha fazla metabolik sendroma yol açar.

5) Hematolojik yan etkiler
ü Klozapin agranülositoza yol açabilir. Klozapin kullanan hastalarda düzenli 

hemogram takibi yapılmalıdır.

AFFEKTİF BOZUKLUKLAR (DUYGUDURUM 
BOZUKLUKLARI)

þ Mizaç bozuklukları olarak da bilinirler.

1. Depresyon
2. Distimi (bulguların en az 2 yıl devam ettiği hafif depresyon)
3. Bipolar bozukluk (mani + depresyon)
4. Siklotimi (hafif mani + hafif depresyon)

*** Şizofreni ve duygudurum bozukluğunun birlikte görüldüğü şizoaffektif bozukluk burada 
değil, psikotik bozuklular arasında sınıflandırılır.

MAJÖR DEPRESYON

DSM 5‛e göre Majör Depresyon tanı kriterleri

A. İki haftalık dönemde aşağıdaki 9 semptomdan en az 5‛i bulunmalı
• En az bir semptom depresif duygudurum ya da ilgi – istek kaybı olmalı

1. Gün boyu süren depresif duygudurum
2. Gün boyu süren ilgi – istekte azalma
3. Kilo alma ya da verme
4. Her gün az uyuma ya da çok uyuma
5. Her gün psikomotor retardasyon ya da ajitasyon
6. Her gün yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı
7. Her gün değersizlik ya da uygunsuz suçluluk düşünceleri
8. Her gün düşünce ve dikkatin bir konu üzerinde yoğunlaşmasında azalma
9. Tekrarlayan ölüm, intihar düşünceleri

B. Şikayetler toplumsal ve mesleki bozulmaya neden olmalı
C. Bulgular madde kullanımına bağlı olmamalı
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Majör Depresyona Yol Açabilen Tıbbi Hastalıklar 

• Kanserler (pankreas, meme, akciğer, baş-boyun kanserleri)
• Parkinson hastalığı **TUS**
• Tiroid hastalıkları

Psikotik Özellikli Depresyon 

• Ağır depresyonlarda psikotik bulgular görülebilir.
• Duygudurumu ile uyumlu değersizlik – suçluluk, perseküsyon sanrıları, nihilistik 

sanrılar, sanrılara uyumlu varsanılar olabilir.
• Nadiren duygudurumu ile uyumsuz psikotik bulgular bulunabilir.
• Psikotik bulgular varsa, antidepresan ilaçlarla birlikte antipsikotik ilaçlar da 

kullanılır.
• Depresyon iyileştiğinde psikotik bulgular da ortadan kalkar.

Ayırıcı Tanı 

• Bipolar bozukluk
• Yas (Yasta kendine saygı bozulmamıştır, değersizlik düşünceleri – intihar düşünceleri 

beklenmez, kaybedilen obje vardır)
• Anksiyete bozuklukları
• Madde bağımlılığı ve şizofreni
• Demans: Depresyon hastalarında çevreye olan ilginin ve dikkatin azalmasıyla 

unutkanlık yakınması görülebilir. Bu tabloya yalancı demans (pseudodemans) 
denir. Böyle bir durumda demans tanısı konmadan önce depresyon tedavi 
edilmelidir.

İntihar Riski: 

• Hastaların %60‘ında intihar düşünceleri vardır.
• Hastaların %15’i intiharla kaybedilir.
• İntihar düşüncesi olan bazı hastalar, intihar girişiminde bulunacak enerjiye sahip 

değildirler.
• Antidepresan ilaçlar, duygudurum belirtileri tam olarak düzelmeden enerji artışına 

yol açabilir. Bu nedenle antidepresan ilaçların başlandığı ilk haftalarda intihar riski 
açısından daha dikkatli olmak gerekir.

Prognoz: 

• Hastaların %75’i ilaç tedavisine cevap verir.

Tedavi: 

• Farmakolojik tedavi → antidepresanlar
• Psikoterapi ve ağır olgularda elektrokonvülzif tedavi, diğer tedavi 

seçenekleridir.
• EKT (elektrokonvülzif tedavi) en etkili tedavidir. **TUS** Farmakolojik tedaviden 

daha hızlı etki eder.
Antidepresan İlaçlar
ü Antidepresan ilaçlar genellikle serotonin, noradrenalin ve dopamin gibi 

monoaminlerin etkinliğini artırırlar.
ü Depresyonun ilaç tedavisinde ilk seçenek, düşük yan etki profilleri nedeniyle 

seçici serotonin geri alım inhibitörleridir. (SSGİ)


