G‹R‹ﬁ
Multipl Skleroz (MS), kad›nlarda daha s›k görülen,
santral sinir sisteminin demiyelinizan bir hastal›¤›d›r.
Görme bozuklu¤u, duyu bozukluklar›, ekstremitelerde
motor fonksiyon kayb›, denge bozuklu¤u, cinsel
iﬂlevlerde bozukluk, mesane ve barsak sfinkter
bozuklu¤u gibi farkl› nörolojik defisitlerle ortaya
ç›kabilir. Ayr›ca, biliﬂsel iﬂlevlerde bozulma ve
psikiyatrik bozukluklar gibi zengin bir semptom
profiline de sahiptir.1 Literatürde, MS’ye; duygudurum
bozukluklar› baﬂta olmak üzere bir çok psikiyatrik
bozuklu¤un eﬂlik etti¤i bildirilmiﬂtir.2-4 MS’nin
seyrinde; majör depresyon, patolojik emosyonlar,
bipolar bozukluk, psikotik bozukluk ve di¤er
psikiyatrik bozukluklar görülebilir.3,5 Ayr›ca intihar
düﬂünceleri davran›ﬂ›n›n s›k oldu¤u da bildirilmiﬂtir.6,7
Psikiyatrik bozukluklar›n, MS tan›s›n› koydurabilecek
nörolojik muayene ve laboratuvar bulgular› belirgin
hale gelmeden önce ortaya ç›kmas› da nadir de¤ildir.
Literatürde bipolar ve psikotik bozukluk tan›s› ald›ktan
bir süre sonra, MS tan›s› alan olgular da
bildirilmektedir.8,9,5
Bu yaz›da duygudurum bozuklu¤u ve psikotik
bozuklu¤un eﬂlik etti¤i iki MS vakas› sunulmuﬂtur.

OLGULAR
Olgu 1
26 yaﬂ›nda, erkek, bekâr, üniversite ö¤rencisi.
10 gündür baﬂ dönmesi, sol yüz yar›s›nda uyuﬂma,
bacaklarda güçsüzlük, bulan›k görme yak›nmalar› ile
poliklini¤imize baﬂvurdu.
Nörolojik muayenede patolojik bulgular:
Bilateral midriyazis, lateral bak›ﬂta nistagmus (sola
bak›ﬂta belirgin), solda direkt ›ﬂ›k refleksi kayb›, sol
hemihipoestezi, T7-T8 seviyesinin alt›nda hipoestezi.
Kranyal MR: Sol serebellar pedinkülde, her iki
serebellar hemisferde, korpus kallozum gövdesinde,

bilateral perikallozal ve periventriküler beyaz
cevherde, her iki internal kapsül bölgesinde, her iki
sentrum semiovalede, temporal, oksipital, frontal ve
paryetal loblar›n subkortikal beyaz cevherde multipl
skleroz ile uyumlu, aktif MS plaklar› saptand›.
Psikiyatrik öykü: Hastan›n yaklaﬂ›k yedi y›l önce, bir
ay kadar süren; hayattan zevk alamama, mutsuzluk,
uyku ve iﬂtah bozuklu¤u, al›nganl›k, persekütif
düﬂünsel aﬂ›r› u¤raﬂ›lar, kirlenme obsesyonlar›,
y›kanma-temizlenme kompulsiyonlar›n›n bulundu¤u
bir dönem geçirdi¤i ö¤renildi. Hasta, üç y›l önce
üzücü bir haber ald›ktan sonra baﬂlayan; uyku
ihtiyac›nda azalma, iﬂtahta artma, konuﬂmada ve
psikomotor hareketlerde artma, özgüven art›ﬂ›,
perseküsyon ve referans sanr›lar›, görsel
halüsinasyonlar› nedeniyle, ailesinin iste¤i üzerine
psikiyatriste baﬂvurmuﬂtu. Bipolar Tip I Bozukluk
tan›s› alan hastaya, olanzapin ve haloperidol tedavisi
baﬂlanm›ﬂt›. Hasta bu ilaçlar› birkaç kez düzensiz
olarak kulland›ktan sonra psikiyatrist taraf›ndan
tekrar de¤erlendirilerek 900 mg/gün lityum
baﬂlanm›ﬂt›. ‹ki ay düzenli ilaç kullan›m›n› takiben
hastan›n yak›nmalar› tamamen kaybolmuﬂtu. On beﬂ
gün kadar süren iyilik halinden sonra durgunluk, çok
uyuma, hayattan zevk alamama, konuﬂma
miktar›nda
azalma,
mutsuzluk
ve
ölüm
düﬂüncelerinin ortaya ç›kmas› nedeniyle tedavisine 40
mg sitalopram eklenmiﬂti. Hasta, ilac› üç hafta kadar
kulland›ktan sonra, yarar görmedi¤i düﬂüncesi ile
b›rakm›ﬂ ancak lityuma devam etmiﬂ ve yak›nmalar›
kaybolmuﬂtu. Hasta, klini¤imize baﬂvurusundan üç
ay önce, benzer yak›nmalarla ayn› psikiyatriste
baﬂvurmuﬂ ve 75 mg/gün venlafaksin baﬂlanm›ﬂ,
yak›nmalar› bir kaç hafta içinde düzelmiﬂti.
Aile öyküsünde psikiyatrik bozukluk yoktu.
Psikiyatrik de¤erlendirme: Öz bak›m›n›n orta
düzeyde, konuﬂma miktar›n›n ve h›z›n›n normal, d›ﬂa
vuran
davran›ﬂlar›n
normal
oldu¤u
ve
duygulan›m›nda elem yönünde hafif artma,

duygudurumu depresif, düﬂünce muayenesinde
hastal›¤› ile ilgili düﬂünsel aﬂ›r› u¤raﬂ›lar gözlendi.
“Depresif Epizod, k›smi remisyonda” oldu¤una karar
verildi.
HAM-A: 20; HAM-D: 22
PANSS: Pozitif belirtiler ölçe¤i: 8, Negatif belirtiler: 7;
Genel psikopatoloji: 21
MMPI: Yaﬂ›na uygun olarak ergenlik döneminin
getirdi¤i gerilimleri yaﬂad›¤›, organik bozuklu¤un ek
stres yaratt›¤›, sonuç olarak normal birey aral›¤›nda
oldu¤u; yaﬂ›na ve spesifik hastal›¤a ba¤l› streslerle
baﬂa ç›kma çabalar›nda savunmalar›n›n azalmaya
baﬂlad›¤› görülmektedir, ﬂeklinde de¤erlendirildi.
Klinik izlem: MS ata¤› tan›s› ile klini¤e yat›r›lan hasta
ve yukar›da belirtilen psikiyatrik de¤erlendirme
sonuçlar› olan hastan›n kulland›¤› lityumunun aﬂamal›
olarak azalt›l›p kesilmesi ve 20 mg/gün olanzapin
baﬂlanmas› ve 75 mg/gün venlafaksin devam› önerildi.
5 gün süre ile 1000 mg/gün metil prednisolon IV
pulse tedavisi alan hastan›n pulse tedavisi
sonras›nda nörolojik ve psikiyatrik muayenesi normal
bulundu ve taburcu edildi.
Bir ay sonraki psikiyatrik ve nörolojik de¤erlendirmeleri normal s›n›rlarda idi.
Olgu 2
28 yaﬂ›nda, evli, 2 çocuk babas›, lise mezunu, çiftçi.
Yaklaﬂ›k 10 gündür yüzün sol yar›s›nda uyuﬂukluk,
yürürken sendeleme yak›nmalar› ile baﬂvurdu.
Askerde iken Ankilozan Spondilit (AS) tan›s› ald›¤› ve
halen düzensiz olarak takip gördü¤ü ve tedavi ald›¤›
ö¤renildi.
Nörolojik muayenede patolojik bulgular: Sol
periferik fasiyal paralizi, sa¤da DTR’leri canl›, tandem
yürüyüﬂü bozuk bulundu.
Kranyal MR: Her iki serebellar hemisfer ve pons sol
yar›s›nda, korpus kallosum gövdesinde, bilateral

perikallozal beyaz cevher yerleﬂiminde, sol paryetal
posteriorda, sa¤ internal kapsülün posterior baca¤›
komﬂulu¤unda, sol internal kapsülün superior
komﬂulu¤unda, sa¤ ve sol frontal loblar›n
subkortikal beyaz cevherinde MS ile uyumlu,
kontrastlanan plaklar saptand›.
MS ata¤› tan›s› ile klini¤e yat›r›ld›.
Psikiyatrik yak›nma ve muayene: Aﬂ›r› ﬂüphecilik,
baﬂkas›n›n kendisine zarar verece¤i düﬂüncesi,
huzursuzluk yak›nmalar› vard›.
Hasta görüﬂmeye çok istekli de¤ildi. Hastan›n
psikiyatrik yak›nmalar›n›n iki y›l önce baﬂlad›¤›,
dönem dönem azald›¤› ya da kayboldu¤u ö¤renildi.
Psikiyatrik muayene: Öz bak›m› azalm›ﬂt›, d›ﬂa
vuran davran›ﬂlarda anormallik yoktu. Duygulan›m›
künttü. Düﬂünce muayenesinde; perseküsyon ve
referans sanr›lar› mevcuttu. Varsan› saptanmad›.
Biliﬂsel yetilerde baﬂka bir patoloji saptanmad›.
Konuﬂmalar› ço¤unlukla amac›na ulaﬂmamaktayd›.
Ça¤r›ﬂ›mlar› hafifçe gevﬂemiﬂti, konuﬂmas›
te¤etseldi. Psikiyatrik de¤erlendirme ölçekleri
zorlukla verildi. Hasta görüﬂmeyi neden
göstermeden sonland›rd›. Klinikte yatt›¤› süre içinde
zaman zaman sald›rgan davran›ﬂlar gösterdi. Gün
boyu bilincinin aç›k olmas› ve yöneliminin daima
korunuyor olmas› nedeniyle deliryum tan›s›ndan
uzaklaﬂ›ld›.
HAM-A: 25; HAM-D: 12, BPRS: 32
MMPI: Tamamlayamad›.
Psikiyatri konsültasyonu sonucunda, “Psikotik
Bozukluk” tan›s› ile 1 mg/gün pimozid tedavisi
baﬂland›.
Klinik izlem: 1000 mg/gün, 5 gün metil
prednisolon IV pulse tedavisi sonras›nda uyuﬂukluk
yak›nmas› büyük oranda, yürürken sendeleme
yak›nmas› tamamen düzeldi.

Ankilozan spondilit öyküsü nedeniyle FTR taraf›ndan
de¤erlendirilen hastan›n tedavisine 2000 mg/gün
salisilazosülfapiridin, 50 mg/gün indometazin ve 15
mg/gün omeprazol eklenerek taburcu edildi.
Bir ay sonra hastan›n nörolojik ve psikiyatrik
muayenesi normal idi.

TARTIﬁMA
MS’de psikiyatrik bozukluklar s›k görülür. MS
hastalar›nda duygudurum bozuklu¤unun %53 (%27
depresif ve %26 öforik), kiﬂilik de¤iﬂikliklerinin %40,
irritabilitenin oldukça s›k, ﬂizofreniform psikoz ve
manik depresif duygudurum de¤iﬂikliklerinin %4
civar›nda oldu¤u belirtilmektedir.9
Hipomanik, manik epizodlar MS tan›s› konmadan
önce ya da konduktan sonra görülebilir.10-12 S›k
bildirilmemekle birlikte, h›zl› döngülü13 ve psikotik
özellikli mani14 de bildirilmiﬂtir. MS tan›s›
konulmadan önce bipolar bozukluk öyküsüne sahip
olan 7 vakal›k bir seride; 4 vakan›n yaln›zca manik, 3
vakan›n ise manik depresif epizodlar geçirdi¤i
bidirilmiﬂtir. Bunlardan 3 MS vakas›n›n progresif
seyirli oldu¤u, 4 vakan›n ise relapsing-remitting tipte
oldu¤u belirtilmiﬂtir.8 Bizim sundu¤umuz ilk olgunun
da bir tane manik, iki ya da daha fazla say›da
depresif epizod öyküsü vard›.
Hipomani ve mani; MS tedavisi ve di¤er baz› ilaçlar
nedeniyle de ortaya ç›kabilmektedir.15,16 ‹lk
olgumuzda steroid tedavisinden sonra psikiyatrik
aç›dan belirgin bir düzelme oldu. Bir ay sonraki
kontrolünde de psikiyatrik de¤erlendirmesi normal
s›n›rlarda idi.
Bipolar bozuklu¤un MS ile birlikte görülme s›kl›¤›
genel popülasyondan iki kat yüksektir ve bu
yükseklik yaln›zca steroid tedavisine atfedilemez.2,17
‹lk olgunun psikiyatrik öyküsü iki psikiyatrist
taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂ ve “Duygudurum

Bozuklu¤u” tan›s› konmuﬂtur. Psikiyatrik tedavi
ald›¤› sürede hiç görüntüleme yap›lmam›ﬂt›r. ‹lk
ata¤›n stresle tetiklenen bir atak olmas› da olas› bir
organik hastal›¤›n gözden kaçmas›n› kolaylaﬂt›rm›ﬂ
olabilir. MS hastalar›nda psikiyatrik semptomatolojinin
üç ﬂekilde ortaya ç›kabilece¤i düﬂünülmektedir: 1.
Duygudurum bozuklu¤u demiyelinizan lezyonlar›n bir
manifestasyonu olabilir; 2. Hastal›¤a psikolojik bir
reaksiyon olarak geliﬂebilir; 3. Nöropatolojik süreçte
koinsidental olarak ortaya ç›kabilir.14 Kimi çal›ﬂmalar,
bipolar bozuklukta MS tan›s› konulma s›kl›¤›n›n 2-13
kat yüksek bulundu¤unu bildirmekte19 ve kesin kan›tlar
olmamakla birlikte iki hastal›¤›n komorbiditesinin
alt›nda genetik bir ba¤ olabilece¤i düﬂünülmektedir.20
‹kinci olgunun tamamen iyileﬂme dönemlerinin
olmas› nedeniyle, ﬂizofreni spektrum bozuklu¤u
tan›s›ndan; öyküde duygudurum belirtilerinin
olmamas› nedeniyle ise ﬂizoafektif bozukluk ve
bipolar bozukluk tan›s›ndan uzaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca
daha önce belirtildi¤i gibi yönelimin korunuyor
olmas› ve bilinçte dalgalanma olmamas› deliryumun
d›ﬂlanmas›n› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. ‹kinci olguda da ilk
olguya benzer ﬂekilde antipsikotik tedavisi ve steroid
tedavisi eﬂ zamanl› verilmiﬂtir.
Bir antipsikoti¤in etkisini göstermesi için beﬂ günlük
süre k›sa bir dönem oldu¤u için,21 iyileﬂmeyi steroidle
iliﬂkilendirmemiz kolaylaﬂmakta ve psikiyatrik
bulgular›n MS plaklar› ile iliﬂkisini akla getirmektedir.
Ayr›ca psikiyatrik bulgular›n steroid tedavisi ile
agreve olabildi¤i bilinmektedir.15 Bununla birlikte,
sundu¤umuz olgularda steroid tedavisi ile psikiyatrik
bulgularda kötüleﬂme yerine iyileﬂme gözlenmiﬂtir.
Antipsikotik verilmeden sadece steroid verilmesi
düﬂünülebilirdi, ancak hastan›n durumu ivedi
tedaviyi gerektirdi¤i için kombine tedavi yap›lmas›
zorunlulu¤u do¤muﬂtur. Epidemiyolojik bir
çal›ﬂmada psikozun MS ile birlikte görülme s›kl›¤›n›n,
genel popülasyondan daha yüksek oldu¤u
gösterilmiﬂtir.22 MS seyrinde depresif bozukluk

görülme s›kl›¤›, birçok çal›ﬂmada %50 civar›nda4
belirtilmiﬂ olmas›na karﬂ›n, baz› çal›ﬂmalarda
hastal›¤›n baﬂlang›c›nda psikozun görülmesinin,
depresyondan daha s›k oldu¤u bildirilmektedir.9
Steroid tedavisinin mani ve psikoz dâhil birçok
psikiyatrik tabloya neden olabildi¤i bilinmektedir.23
Bununla birlikte akut psikozla baﬂvuran bir MS
olgusunun steroidle baﬂar›l› ﬂekilde tedavi edildi¤i de
24
bildirilmiﬂtir.
Yine psikiyatri prati¤inde nadir görülen bir tablo olan
katatoni25 ile prezente olan bir MS olgusu ve Cotard
sendromunun eﬂlik etti¤i26 baﬂka bir MS olgusu da
bildirilmiﬂtir. MS ile birlikte görülen psikozun tedavisi
konusunda az say›da yay›n vard›r. Klozapin ile
ekstrapiramidal yan etki olmaks›z›n baﬂar›yla tedavi
edilen bir hasta bildirilmiﬂtir.27 Yine yak›n tarihli bir
çal›ﬂmada ziprasidon ile iyi yan›t al›nm›ﬂt›r.28
Yukar›da belirtilen nedenler bizi psikiyatrik
semptomatolojinin “genel t›bbi duruma ba¤l›”
oldu¤u sonucuna yönlendirmektedir. Ancak
psikiyatrik bulgular›n belirdi¤i ilk atakta görüntüleme
olmamas› ve hastan›n steroid tedavisi ve antipsikotik
tedavisinin birlikte baﬂlanmas› nedeni ile çekinceler
de içermektedir ve nörolojik hastal›¤›n bir
prezentasyonu oldu¤u tart›ﬂmas›n› k›smen
zorlaﬂt›rmaktad›r. Ayr›ca mevcut psikiyatrik
s›n›fland›rma sistemlerinde bedensel hastal›¤a ba¤l›
psikiyatrik bozukluklara tan› konurken gerekli
koﬂullar özellikle zamansal iliﬂki aç›s›ndan çok net
ortaya konmam›ﬂt›r. DSM-IV-TR de: ‘’Öykü, fizik
muayene ya da laboratuar bulgular›nda bu
bozuklu¤un genel t›bbi durumun do¤rudan
fizyolojik bir sonucu oldu¤una iliﬂkin kan›tlar vard›r’’
ifadesi kullan›l›rken;18 ICD-10: Ek olarak ‘’ruhsal
bozuklukla altta yatan hastal›¤›n haftalar ya da bir
kaç ay içerisinde birbirini izlemesi, altta yatan neden
ortadan kalkt›¤›nda ruhsal bozuklu¤un da
düzelmesi, güçlü bir aile öyküsü ya da ortaya ç›kar›c›
stres gibi baﬂka bir ruhsal hastal›¤› düﬂündürecek
kan›t bulunmamas› koﬂullar› ile de tan›n›n
gerekti¤ini
belirtmektedir.29
desteklenmesi’’

Olgular›m›z, steroid tedavisinden psikiyatrik ve
nörolojik olarak belirgin fayda görmüﬂ olup,
kontrollerde de iyilik halinin sürdü¤ü gözlenmiﬂtir.
‹lk olguda steroid ve olanzapin tedavisi eﬂ zamanl›
baﬂlanm›ﬂt›r. Olanzapinin etkisinin yaklaﬂ›k 1-2
haftada baﬂlad›¤›30,31 göz önünde bulundurulursa
psikiyatrik bulgular›n h›zla düzelmesi olgunun
steroid tedavisinden yarar görmüﬂ olma olas›l›¤›n› ve
MS plaklar›na ba¤l› geliﬂen bir psikiyatrik bozukluk
olma olas›l›¤›n› kuvvetlendirir.
Psikiyatristler, günlük pratikte psikiyatrik tan› koyarak
tedavi ettikleri baz› MS vakalar›n› gözden
kaç›rabilirler. Bu nedenle bipolar bozukluk, psikotik
bozukluk ya da herhangi bir psikiyatrik bozukluk
tan›s›n› alan bir hastada; nörolojik muayene normal
olsa dahi özellikle geçmiﬂte nörolojik yak›nma
öyküsü varsa; semptomlar tipik de¤ilse ve tedaviye
dirençli ise eﬂlik edebilecek MS gibi merkezi sinir
sistemini etkileyen bir organik bozukluk olas›l›¤›n›n
da düﬂünülmesi, s›k izlem yap›lmas› ve olanaklar
elverdi¤i ölçüde beyin görüntülemesi yap›lmas›
önerilebilir. Nörolojik aç›dan ise, MS hastalar›nda
psikiyatrik bozuklu¤a rastlama ﬂans›n›n yüksek
oldu¤unun hat›rlanmas› yararl› olabilir.
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