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ÖZET:

ABSTRACT:

Geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni: Bir gözden geçirme

Late onset schizophrenia: a review

K›rk yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan ﬂizofrenik bozukluklu olgular› içeren
‘’geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni’’ tan›s›n›n geçerlili¤i, Uluslararas› Geç
Baﬂlang›çl› ﬁizofreni Grubu’nun ortak görüﬂüdür. Ayn› grup 60 yaﬂ›n
üzerinde baﬂlayan ﬂizofrenik bozuklu¤a da ‘’çok geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni benzeri psikoz’’ ad›n› vermektedir. Böyle bir s›n›flaman›n, yaﬂla
birlikte göreceli olarak de¤iﬂen risk etkenleri aç›s›ndan yararl› oldu¤u
savunulmaktad›r. Avrupal› psikiyatristler geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni tan›s›na destek vermekle birlikte, bunun erken baﬂlang›çl› ﬂizofreniden
fark›na iliﬂkin kan›tlar istemektedir. Amerikan bak›ﬂ aç›s› ise, bu tan›lar›n gerçekten ﬂizofreninin bir formu olup olmad›¤› üzerinde durmaktad›r. Bugüne kadar yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n ciddi yöntemsel güçlükleri
vard›r ve terminolojik karmaﬂa geç baﬂlang›çl› olgular› tan›mlamakta
yetersiz kalmaktad›r. Bu yaz›n›n amac› ‘’geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni’’ tan›s›n›n geçerlili¤ine iliﬂkin bu güne dek yap›lan çal›ﬂma ve tart›ﬂmalar› gözden geçirmek ve bununla ilgili olarak ﬂizofreni ile di¤er psikotik
bozukluklar ve özellikle de genel t›bbi duruma ba¤l› psikotik bozukluklar aras›ndaki s›n›rlar›n çok iyi çizildi¤i klinik çal›ﬂmalara olan ihtiyac›
dile getirmektir.

A consensus was reached by International Late Onset Schizophrenia
Group that cases in which onset occurs between 40 and 60 be called
late onset schizophrenia and that cases in which onset occurs after
age 60 should be called very late onset schizophrenia like psychosis.
Inconsistencies in diagnostic systems and nomenclature, coupled
with a tendency among most schizophrenia researchers to ascribe
late onset psychoses to organic factors, have led to such cases
occupying an ambiquous position in relation to schizophrenia. In
terms of epidemiology, symptom profile and identified
pathophysiologies, the diagnoses of late onset schizophrenia have
face validity and clinical utility. General adoption of these categories
will foster systematic investigation of such patients. Both
developmental and degenerative processes that affect specific brain
circuitry have been implicated and intensive study of late onset
patients may ultimately shed light on etiology. The purpose of this
nomenclature is to clarify the position of these patients and to
stimulate more research.
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ugün ne ICD-10 ne de DSM-IV geç
baﬂlang›ç kategorisini kullanmamaktad›r. Önerilen tan› kategorileri aras›nda 45-59 yaﬂlar› aras›nda baﬂlayan ﬂizofrenik bozukluk için ‘’geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni’’ bulunmaktad›r. Uluslaras› Geç Baﬂlang›çl› ﬁizofreni Grubu bu
konuyla ilgilenen ve çal›ﬂan dört araﬂt›rmac› (Robert Howard, Peter V. Rabins, Mary V. Seeman ve Dilip V. Jeste)
taraf›ndan 1999 y›l›nda oluﬂturulmuﬂtur. Bu grubun ortak görüﬂü, 40 yaﬂ›n
üzerinde baﬂlayan ﬂizofreni olgular›n›
içeren ‘’geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni’’ tan›s›n›n geçerlili¤inin oldu¤udur. Böyle bir
s›n›flaman›n yaﬂla birlikte göreceli ola-

rak de¤iﬂen risk etkenleri aç›s›ndan yararl› oldu¤u savunulmaktad›r. Avrupal›
psikiyatristler geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni
tan›s›na destek vermekle birlikte bunun erken baﬂlang›çl› ﬂizofreniden fark›na iliﬂkin kan›tlar istemektedir. Amerikan bak›ﬂ aç›s› ise bu tan›lar›n gerçekten ﬂizofreninin bir formu olup olmad›¤› üzerinde durmaktad›r. Bugüne kadar
yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n ciddi yöntemsel
güçlükleri vard›r ve terminolojik karmaﬂa, geç baﬂlang›çl› olgular› tan›mlamakta yetersiz kalmaktad›r. Geç baﬂlang›çl›
ﬂizofreni tan›s›n›n geçerlili¤ine iliﬂkin, ﬂizofreni ve di¤er psikotik bozukluklar ve
özellikle de genel t›bbi duruma ba¤l›
psikotik bozukluklar aras›ndaki s›n›rlar›n çok iyi çizildi¤i klinik çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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Tarihçe
Parafreni kavram›n› ilk ortaya atan Krapelin’dir. Krapelin’in ‘’demans prekoks’’ kavram› erken baﬂlang›ca
ve kötü gidiﬂe vurgu yapmaktad›r. 1909’da 1000 hasta
içinde hastal›¤›n 60 yaﬂ›n üzerinde baﬂlad›¤›, tüm hastalar›n %0.2’sini oluﬂturan izole bir grupta parafreniyi
tan›mlam›ﬂt›r. Parafrenik hastalarda affektif bozukluk
minimaldir ve parafreni demansa ilerleme göstermemektedir. Paranoid ve grandiyöz içerikli sanr›lar vard›r
ve varsan›lar bulunabilmektedir, ancak kimlik göreceli
olarak korunmuﬂtur. Mayer 1921’de Krapelin’in parafreni olarak tan›land›rd›¤› olgular aras›nda demans prekoksa ilerleme gösteren olgular oldu¤unu bildirdikten
sonra, Krapelin parafreni ve ﬂizofreni kavramlar›n› birbirinden ay›rm›ﬂt›r. Parafreninin tan›sal bir oluﬂum olamayaca¤›n› ancak, fenomenolojik bir oluﬂum oldu¤unu
ileri sürmüﬂtür (1). Yaﬂl› hastalarda demans prekoks tan›s› için spesifik semptomlar tan›mlamam›ﬂt›r. AngloSaxon literatürü ise ﬂizofreni benzeri bulgular› olan
yaﬂl› olgularda geç parafreni terimini kullanmaya devam etmiﬂtir.
Gaupp 1905’te demans prekoksun geç baﬂlang›çl›
bir formunu tan›mlamay› denemiﬂtir (2). Nadir, fakat
kad›nlarda daha çok görülen, perimenapozal dönemde
ortaya ç›kan, ajitasyonla karakterli depresif bulgular
içeren, fakat bizar durumlar›n ve ça¤r›ﬂ›m çözüklü¤ünün olmad›¤›, 45-60 yaﬂ grubunda izlenen spesifik bir
alt tipten söz etmiﬂtir. Stransky (1906) bunun ad›na tardif demans demiﬂtir. 1913 y›l›nda Berger kronik paranoya, Kleist involusyonel paranoya terimlerini önermiﬂ
ancak bu isimler ra¤bet görmemiﬂtir. Albrecht 1914’te
bu kiﬂilerde ﬂizofreninin beyindeki yap›sal de¤iﬂikliklerinin izlenmedi¤ini bildirmiﬂtir (2). Bleuler 1943’te
Gaupp ve Stransky’nin görüﬂlerinin geç baﬂlang›çl› ﬂizofreninin en önemli özellikleri oldu¤unu ileri sürmüﬂ
ve bu görüﬂü birçok kiﬂi taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
Bleuler’in geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni tan›m› ﬂöyledir
(1908): psikoz 40 yaﬂ›n üzerinde baﬂlamal›, ﬂizofreninin
temel semptomatolojisinden farkl›l›k göstermemeli ve
amnestik sendrom gibi fizik bulgular› ya da bir beyin
hastal›¤›na ba¤l› bulgular› taﬂ›mamal›d›r. Geç baﬂlang›çl› ﬂizofreninin ﬂizofrenik olgular aras›ndaki oran› %15
kadard›r ve 60 yaﬂ›n üzerinde nadir görülmektedir. Gidiﬂi ve sonlan›m› daha iyi ve öngörülebilirdir. Olgular›n
yar›s› depresyon, anksiyete, katatoni gibi duygudurum

semptomlar›n› ön planda bulundurmaktad›r (1,2).
Alman görüﬂünün önde gelenlerinden Leonard
(1957) parafreniyi Krapelin’in orijinal tan›m› ile kabul
edip, paranoid ﬂizofreni olarak s›n›fland›rm›ﬂ ve psikopatolojiyi yaﬂtan ba¤›ms›z olarak tan›mlam›ﬂt›r (2).
Janzarik 1957’de 60 yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan olgular› beﬂ y›l izlemiﬂ ve %85 olgunun psikiyatrik semptomlar›n›n organik durumlardan kaynakland›¤›n› göstermiﬂtir. Bu olgular bugünkü s›n›flamam›zda ﬂizofreni tan›s› d›ﬂ›nda kalmaktad›rlar ve ﬂizofreninin 60 yaﬂ›n
üzerinde baﬂlamas› oldukça nadirdir (2).
Bunu izleyen çal›ﬂmalarda geç baﬂlang›çl› ﬂizofreninin belirti ve bulgular› üzerinde durulmuﬂ ve ﬂizofreni
bulgular›ndan farkl›l›k göstermedi¤i bildirilmiﬂtir (3).
Angst 1973’te paranoid alt tipin, ﬂizoaffektif özellikle
de katatonik alt tipten daha geç baﬂlad›¤›n› göstermiﬂtir. Huber 1979’da geç baﬂlang›çl› olgularda ço¤unlukla
paranoid sanr›lar›n ve paranoid do¤ada varsan›lar›n izlendi¤ini ve bulgular›n ﬂiddetinin daha az oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda Schnederian tan› kriterleri
kullan›lm›ﬂt›r. DSM-III ile birlikte 45 yaﬂ›n üzerindeki olgular ﬂizofreni tan›s› d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂ ve geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni olgular›n›n oran› azalm›ﬂt›r. Mayer
1993’te erken ve geç baﬂlang›çl› olgular› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ
ve sadece vegetatif belirtilerde geç baﬂlang›çl› olgular
lehine bir fark bulmuﬂtur (1).

S›n›fland›rma
Geç baﬂlang›çl› ﬂizofreninin tan›m› ve s›n›fland›r›lmas› baz› problemler taﬂ›maktad›r. Psikotik bozukluk
yaﬂam›n ileri dönemlerinde ortaya ç›k›yorsa, bu farkl›
bir hastal›k m›d›r? Böyle oldu¤u kabul edildi¤inde sorun çözümlenmiﬂ olmamaktad›r. ﬁizofreninin tan› ölçütlerinin yer ald›¤› tan› setlerinde yaﬂ s›n›rlar› ile ilgili
kesme noktas› belirlenmesi konusunda görüﬂ birli¤i
yoktur. Roth 1955’te geç parafreniyi tan›mlarken ‘’60
yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan’’ diye tan›mlam›ﬂt›r (4).
1972’de Feighner ‘’40 yaﬂ›n alt›nda baﬂlama’’ ölçütünün ﬂizofreninin faktör yüklerinden biri olarak ileri sürmüﬂtür. DSM-3’te ise ﬂizofreni için ‘’44 yaﬂ›n üzerinde
baﬂlamamal›d›r’’ denmiﬂtir.
‹simlendirme konusunda da bir karmaﬂa yaﬂanm›ﬂt›r. Krapelin’in ‘’parafreni’’ terimi Roth taraf›ndan ‘’geç
parafreni’’ olarak adapte edilmiﬂ (4), ICD-9 bunu ‘’parafreni’’ olarak adland›rm›ﬂ, ICD-10 s›n›flamaya almam›ﬂ-
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t›r. Baz› yazarlar 60-65 yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan hastal›¤a ‘’çok geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni’’ demiﬂler, baz› yazarlar ise bunun demansif bir sürecin parças› oldu¤u konusunda ›srar etmiﬂlerdir.

Epidemiyoloji

Baﬂlang›ç yaﬂ›

Bu karmaﬂa içerisinde geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni ihmal edilmiﬂ, s›kl›¤› ve yayg›nl›¤› di¤er hastal›klar içinde
yer alm›ﬂt›r. Blazer 1984’te 65 yaﬂ›n üzerindeki her on
kiﬂiden birinde paranoid düﬂüncelerin oldu¤unu ileri
sürmüﬂtür (5). MMPI (Minessoto Multiple Personality Inventory) ile bu oran %4 olarak saptanm›ﬂt›r. Bu kiﬂiler
di¤erlerinden bekar olmalar› ile ayr›lmaktad›r; yaﬂ, cinsiyet, e¤itim düzeyi ve ekonomik düzeyleri ise di¤erleri ile benzer bulunmuﬂtur. Paranoid düﬂünce ile biliﬂsel
bozulma ve duyusal defisit aras›nda do¤rusal bir iliﬂki
bulunmuﬂtur. Henderson’un çal›ﬂmas›nda (1998) 70 yaﬂ›n üzerindeki bireylerde iﬂitsel varsan›lar ve/veya perseküsyon sanr›lar› %4.3 oran›nda saptanm›ﬂt›r. 75 yaﬂ›n üzerinde perseküsyon sanr›lar›n›n bulunma oran›
%6.3 olmaktad›r. Bu kiﬂiler ço¤unlukla bir psikotrop ilaç
kullanmakta ve bir bak›m kurumuna ba¤l› olarak yaﬂamaktad›rlar. Hastal›¤›n risk etkenleri olarak biliﬂsel
bozulma, kad›n olma, boﬂanm›ﬂ olma, yaln›z yaﬂama
ve depresif semptomlara sahip olma bildirilmiﬂtir (13).
ECA (Epidemiological Catchment Area) çal›ﬂmas›nda
DIS (Diagnostic Interwiev Schedule) ile saptanan varsan›lar›n yaﬂ ve cinsiyete ba¤l› oranlar› bildirilmiﬂtir (6).
Görsel varsan›lar 18-80 yaﬂ aras› erkeklerde 20/1000,
kad›nlarda 13/1000, 80 yaﬂ›n üzerinde erkeklerde
40/1000 olarak saptanm›ﬂt›r. ‹ﬂitsel varsan›lar erkeklerde 25-30 yaﬂlar›nda erken bir pik ve kad›nlarda 40-50
yaﬂlar›nda geç bir pik yapmaktad›r. ‹lerleyen yaﬂla birlikte ço¤unlukla görsel varsan›lar›n ortaya ç›kt›¤› ileri
sürülmektedir. Ayn› zamanda görme bozukluklar›, demans, merkezi sinir sistemi hastal›klar› gibi heterojen
etyoloji konusunada dikkat çekilmektedir.
Wragg ve Jeste 1989 y›l›nda 21 çal›ﬂman›n sonuçlar›n› bir araya getirerek Alzheimer hastal›¤›nda psikotik
bulgular›n yayg›nl›¤›n› göstermiﬂlerdir (5). Bu çal›ﬂmada
sanr› yayg›nl›¤› %10-73, varsan› yayg›nl›¤› %21-49 aras›nda de¤iﬂmektedir. Görsel varsan›lar iﬂitsel varsan›lardan daha s›k izlenmektedir (s›ras›yla %22 ve %13).
Di¤er psikotik fenomenler %20-58 hastada ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu hastalar›n, geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni yerine
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demans tan›s› al›p almad›klar› sorulabilir. Geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni olgular›n›n on y›l süreyle ya da ölümlerine dek izlendi¤i bir çal›ﬂmada olgular›n %35’i üç y›l sonunda demans tan›s› alm›ﬂt›r (7).

Tüm ﬂizofrenik bozukluklu olgular içinde hastal›¤›n
40 yaﬂ›n üzerinde baﬂlama oran› %13, 50 yaﬂ›n üzerinde baﬂlama oran› %7, 60 yaﬂ›n üzerinde baﬂlama oran›
ise %3 olarak bildirilmiﬂtir (8). 45-65 yaﬂ aras› ﬂizofrenik
bozuklu¤un bir y›ll›k yayg›nl›¤› %0.6, 65 yaﬂ›n üzerinde
ise %0.2 olarak bulunmuﬂtur (6). DSM-IIIR ölçütlerine
göre 44 yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan ﬂizofrenik bozuklu¤un
s›kl›¤› 100 binde 12.6 olarak bulunmuﬂtur. Bu oran 25
yaﬂ›n alt›nda baﬂlayan ﬂizofrenik bozukluk s›kl›¤›n›n
yar›s› kadard›r (9).

Cinsiyet
Geç baﬂlang›çl› psikotik bozukluklar ile kad›n cinsiyeti aras›nda bir örtüﬂmeden söz edilmektedir (10,11).
Ancak burada baﬂka baz› de¤iﬂkenlerin etkisi olabilir.
Bunlar aras›nda yard›m arama davran›ﬂ›, hastal›¤›n
baﬂlang›ç yaﬂ›, sosyodemografik özellikler, hastal›k öncesi uyum ve kiﬂilik bozuklu¤u, aile öyküsünün varl›¤›
cinsiyetler aras› fark yaratabilir denmektedir. Örne¤in
evli olmamak, hastal›k öncesi kötü uyum ve aile öyküsünün varl›¤› risk etkenleridir ve erkeklerde evli olmama, hastal›k öncesi kötü uyum ve aile öyküsünün varl›¤› daha s›kt›r. Bir çal›ﬂmada medeni durum ve kiﬂilik
bozuklu¤u aile öyküsü ile iliﬂkili, fakat cinsiyet ile iliﬂkisiz bulunmuﬂtur (12). Bir baﬂka çal›ﬂmada erken baﬂlang›ç ile evli olmamak, hastal›k öncesi kötü uyum ve
kiﬂilik bozuklu¤unun varl›¤›, aile öyküsünün varl›¤›, geliﬂimsel problemler ve do¤um s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n varl›¤› aras›nda iliﬂki bulunmuﬂtur (9). Multiple
regresyon analizinin sonuçlar›na göre cinsiyet üzerine
ba¤›ms›z olarak etki eden etkenler hastal›k öncesi kötü uyumun olmas› ve evli olmamakt›r (13). Hastal›¤›n
daha geç yaﬂlarda ortaya ç›kmas›yla iliﬂkili en önemli
yorday›c› (prediktör) etken ise kad›n cinsiyette olmakt›r (13). Ancak kad›nlarda geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni s›kl›¤›n›n tüm bu bilgilerle de aç›klanamayaca¤› düﬂünülmektedir.
Kad›n/ Erkek oranlar› kullan›lan tan› setlerine göre
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de¤iﬂmektedir. Ancak net olan noktalar vard›r. Erken
baﬂlang›ç erkeklerde ﬂizofreninin bir özelli¤idir, geç
baﬂlang›ç ve çok geç baﬂlang›ç kad›nlarda bask›nl›k kazanmaktad›r (5).
Klinik görünümde de cinsiyet farkl›l›klar› söz konusudur. Hastal›k öncesi uyumun kötü oluﬂu ve herhangi bir geliﬂme gerili¤inin varl›¤›, psikotik bulgular›n ortaya ç›k›ﬂ›n› erkek olgularda daha iyi yordamaktad›r
(14). Verdoux 1998 y›l›ndaki bir çal›ﬂmada mistik sanr›lar d›ﬂ›nda yaﬂla sanr›lar aras›nda negatif bir iliﬂki oldu¤unu göstermiﬂtir (14). Genç olgularda ilk s›ra (first
rank) belirtileri, daha yaﬂl› olgularda kötülük görme
sanr›lar› daha s›k izlenmiﬂtir. Genç erkek olgularda büyüklük sanr›lar›n›n öne ç›kmas› d›ﬂ›nda cinsiyete iliﬂkin
bir farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r. 1978 y›l›nda Asberg kad›n
cinsiyetle paranoid sanr›lar aras›nda do¤rusal bir iliﬂki
göstermiﬂtir (12). Görsel varsan›lar 60 yaﬂ›n alt›nda erkek olgularda, 60 yaﬂ›n üzerinde kad›n olgularda daha
s›k izlenmektedir. ‹ﬂitsel varsan›lar erkek olgularda 2530 yaﬂlar›nda, kad›n olgularda 45-50 ve 65-70 yaﬂlar›nda pik yapmaktad›r (6). Kad›n olgularda bask›n duygudurum bulgular› daha s›k ve daha uzun süreyle, negatif bulgular ise daha az s›kl›kta izlenmektedir. Uzunlamas›na gidiﬂte erkek olgular daha fazla y›k›m göstermektedir (14).
Lewine 1995’te yap›sal beyin anomalilerinin erkek
olgularda daha s›k izlendi¤ini ileri sürmüﬂtür, ancak bu
konuyla ilgili yap›lm›ﬂ uygun desenli bir çal›ﬂma yoktur
(15). Beyinde yaﬂa ba¤l› de¤iﬂikliklerde, cinsiyete ba¤l›
farkl›l›klar sa¤l›kl› bireylerde araﬂt›r›lm›ﬂt›r. MRG (Manyetik rezonans görüntüleme) ile volüm kayb› erkeklerde kad›nlardan daha s›k olarak tüm beyin, frontal ve
temporal loblarda; kad›nlarda erkeklerden daha s›k olarak pariyetal lob ve hipokampusta gösterilmiﬂtir. Kad›nlarda sol hemisfer daha s›k etkilenmiﬂtir. PET (Pozitron
emisyon tomografi) ile talamus ve hipokampusta metabolizma azalmas›n›n kad›nlarda daha s›k ortaya ç›kt›¤› izlenmiﬂtir. Dopamin reseptör yo¤unlu¤u frontal lob,
kaudat ve de putaminal çekirdekte yaﬂla birlikte her iki
cinsiyette azalmaktad›r. Ancak bu azalma erkeklerde
kare ve küp katlar› cinsinden olmakta iken, kad›nlarda
do¤rusal bir h›zla gerçekleﬂmektedir (15). Ayr›ca erkeklerde bunun 20-30 y›l kadar daha erken baﬂlad›¤› ileri
sürülmüﬂtür. Pohjalainen dopamin reseptör yo¤unlu¤undaki azalman›n erkeklerde sadece iki kat fazla oldu¤unu göstermiﬂtir (16). D2 reseptörlerinde yaﬂla ortaya

ç›kan azalma, Wolkov taraf›ndan frontal lob iﬂlevlerini
araﬂt›ran nöropsikolojik testlerle uyumlu bulunmuﬂtur
(16). Bu azalman›n ﬂizofrenik bozukluklu olgularda yaﬂla birlikte hastal›¤›n klinik görünümünde ortaya ç›kan
de¤iﬂikliklerle de ilgili oldu¤u düﬂünülebilir.

Etyoloji
Etyolojik etkenlerle ilgili cinsiyet farkl›l›¤›n› araﬂt›ran
çal›ﬂmalarda en s›k tekrar edilen bulgu kad›n olgularda
aile öyküsünün daha s›k bulunmas›d›r (15). Do¤um s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar ve erken kafa travmalar›
ile ﬂizofrenik bozukluk aras›ndaki iliﬂki (korelasyon) erkek olgularda daha iyi gösterilmiﬂtir (13). ‹ntrauterin ve
maternal influenza enfeksiyonu ile ﬂizofrenik bozukluk
aras›ndaki iliﬂki kad›n olgularda daha iyi gösterilmiﬂtir
(9).

Cinsiyet hormonlar›n›n rolü
ﬁizofrenide cinsiyet hormonlar›n›n hastal›kla nas›l
bir iliﬂkide olduklar›na dair ortaya at›lan en önemli hipotezlerden biri ‘’zamanlama (timing) etkisi’’dir (17). Erkeklerde hastal›¤›n baﬂlang›ç yaﬂ›n› erkene alan ve/veya kad›nlarda geciktiren hormonal bir etkiden sözedilmiﬂtir. Bu etkinin kimlik oluﬂumu ile ilgili süreçler ve
yard›m arama davran›ﬂ› gibi psikososyal yönleri oldu¤u da vurgulanm›ﬂt›r (18). Kültürel ve psikososyal etkenleri kontrol etmek çok zorsa da üreme hormonlar›n›n buradaki etkisi inkar edilemez gibi durmaktad›r. Erkeklerde ergenlikteki yüksek testosteron düzeyi, psikozun bu yaﬂlarda baﬂlamas›n›n teti¤ini çeken etken
olarak ileri sürülmüﬂse de testosteron düzeyi ile ﬂizofreni baﬂlang›c› aras›nda bir iliﬂki gösterilememiﬂtir (19).
Daha çok üzerinde durulan ise kad›nlarda üreme dönemi boyunca östrojenin potansiyel koruyucu etkisi olmuﬂtur. Östrojenin antidopaminerjik etkisi hayvan deneyleri ile gösterilmiﬂtir (20). Klinik olarak ﬂizofrenik kad›nlarda menstrüel siklusun östrojen düzeyinin azald›¤› dönemlerinde psikotik semptomlar›n artt›¤› ve ard›ndan östrojen düzeyinin yükselmesi ile birlikte azald›¤› bildirilmiﬂtir (21). ﬁizofreni ikinci pikini 40 yaﬂ civar›nda yapmaktad›r. Bu dönemde menapoz ile birlikte
kad›nlarda östrojen düzeyi düﬂmektedir. Bu erkeklerdeki hastal›k pikini aç›klamasa da erkek olgularda bu
pik kad›nlardan çok daha düﬂüktür. Ancak erken baﬂ-

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 14, Say›: 4, 2004 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 14, N.: 4, 2004 - www.psikofarmakoloji.org

229

Geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni: Bir gözden geçirme

lang›çl› olgulardaki erkek cinsiyette olma e¤ilimi ve
geç baﬂlang›çl› olgularda kad›n cinsiyette olma e¤ilimi
(22) bununla aç›klanamaz. Zamanlama etkisi ile iliﬂkili
olarak cinsiyet farkl›l›¤›na dair ailesel yüklülük araﬂt›r›lm›ﬂ ve etkilenebilirli¤i belirleyen genin X kromozomu
üzerinde bulundu¤u ileri sürülmüﬂtür. Ancak genetik
ba¤lama çal›ﬂmalar›nda böyle bir lokus bulunamam›ﬂt›r (23).
Tipolojik yaklaﬂ›m. Hastal›¤›n erkekte ve kad›nda
ortaya ç›kma e¤ilimi farkl› olan alttiplerinin oldu¤u ileri sürülmüﬂtür (9,15). ‹lk alt tip erkek cinsiyet bask›n,
erken baﬂlang›çl›, nörogeliﬂimsel etiyolojiye sahip, ailesel yüklülü¤ü olan, do¤um s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n s›k oldu¤u, hastal›k öncesi kötü uyum gösteren
ve negatif bulgularla karakterli bir formdur. Kad›nlar bu
formu daha az gösterme e¤ilimindedir. Geç baﬂlang›çl›
alt tip kad›n cinsiyetin bask›n oldu¤u, etiyolojide çevresel etkenlerin a¤›r bast›¤›, duygudurum belirtilerinin
ve paranoyan›n daha a¤›rl›k kazand›¤›, hastal›k öncesi
iyi uyum gösteren ve daha iyi gidiﬂli bir formdur.
Çok geç baﬂlang›çl› psikoz. Tipolojik yaklaﬂ›m kad›n cinsiyetin bask›n oldu¤u çok geç baﬂlang›çl› olgular› aç›klayamaz. Menapoz yaﬂ›n›n çok ilerisindeki bu olgular› aç›klamakta östrojenin maskeleyici etkisi de yetersiz kalmaktad›r. Buradaki etiyolojik faktörlerin beyinin dejeneratif süreçleri ile ilgili ve oldukça heterojen
oldu¤u ileri sürülmektedir. Ailesel yüklülük, hastal›k
öncesi paranoid kiﬂilik özellikleri, duyu kayb› gibi risk
etkenleri tan›mlanm›ﬂt›r. Olgular aras›ndaki kad›n cinsiyette olma e¤ilimi, erkek ve kad›nda merkezi sinir sisteminde yaﬂla birlikte ortaya ç›kan dejeneratif de¤iﬂikliklerin farkl› olmas› ile aç›klanmaktad›r. Bu olgularda
klinik özellikler de heterojendir. Bir grup olgu demansiyel süreçlerle iliﬂkili görülse de bir grup oldukça iyi iﬂlev görmektedir ve bellek bozuklu¤u göstermemektedir. Bir grup olguda ise sanr›lar ﬂiddetli olarak izlenmekte, daha az negatif semptom ve daha az nörolojik
bozukluk gözlenmektedir. Çok geç baﬂlang›çl› psikoz
olgular›n›n demanstan daha iyi bir gidiﬂ gösterdikleri
bildirilmiﬂtir (5,17).

Klinik görünüm
Geç baﬂlang›çl› olgularda yap›sal düﬂünce bozuklu¤u ve duygudurumda küntlük s›kl›¤› daha az, görsel
varsan› s›kl›¤› daha yüksek bulunmaktad›r (4-6,13). Bi-
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zim yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada görsel hallusinasyonlar
erken ve geç baﬂlang›çl› olgularda benzerken, geç baﬂlang›çl› olgularda paranoid alt tip daha çok s›kl›kta, birincil s›ra belirtiler ve negatif belirtiler daha az s›kl›kta
bulunmuﬂtur (23). Geç baﬂlang›çl› ﬂizofreniye s›kl›kla
duygudurum bozuklu¤u eﬂlik etmektedir (4-6,23). Geç
baﬂlang›çl› olgularda tam ve k›smi iyileﬂme oranlar› daha yüksektir (24).
Ailesel yüklülük erken baﬂlang›çl› olgularda daha
s›k bulunmuﬂtur (3,23). Geç baﬂlang›çl› olgularda baz›
yazarlar duygudurum bozuklu¤u için ailesel yüklülükten söz ederken, demans için ailesel yüklülü¤ün olmad›¤›n› vurgulamaktad›r (17).

Nöropsikoloji
ﬁizofrenik bozukluklu olgular bir çok biliﬂsel testte
kontrollere göre daha fazla biliﬂsel bozukluk sergilemektedir. En s›k tekrar edilen bulgu bellek, dikkat ya
da yönetici iﬂlevlerdeki bozulmad›r. Bunlara ek olarak
psikomotor yan›t h›z›, yeni ﬂeyleri ö¤renme, motor ve
duysal alg›lama yetene¤i; bozuldu¤u bildirilen biliﬂsel
iﬂlevler aras›ndad›r (20,21). Bu çal›ﬂmalar›n baz› k›s›tl›l›klar› vard›r. Küçük ve heterojen gruplarla yap›lm›ﬂlard›r, göreceli olarak genç olgularla yap›lm›ﬂ olup sonuçlar tüm yaﬂ gruplar›na genelleﬂtirilmiﬂtir, biliﬂsel bozukluklar›n gidiﬂi hakk›nda bilgi vermemektedir.
Nörodejenerasyonu de¤erlendiren nöropatoloji çal›ﬂmalar› biliﬂsel bozulman›n nicelik ve niteliksel fark›n›
ortaya koymaya çal›ﬂmaktad›r. ﬁizofreni, ﬂizofreni d›ﬂ›nda psikiyatrik hastal›klar ve sa¤l›kl› kontrollerin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada senil plaklar ve nörofibriler
yumaklar benzer olarak izlenmiﬂtir (17,26). Biliﬂsel iﬂlevler aras›nda ise fark gösterilmemiﬂtir. Di¤er bir çal›ﬂmada nörodejeneratif de¤iﬂiklikler ﬂizofrenik olgular ve
sa¤l›kl› kontroller aras›nda benzer olup her iki grupta
da Alzheimer hastal›¤›ndakinden daha az s›kl›kta gösterilmiﬂtir (5).
Almeida 1995 y›l›nda di¤er nöropsikiyatrik bozukluklar› d›ﬂlayarak ve zeka ve e¤itim düzeyi aç›s›ndan
eﬂleﬂtirilmiﬂ bir kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›rarak, geç
baﬂlang›çl› psikotik semptomlar çerçevesindeki biliﬂsel
profili tan›mlamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu olgularda sözel ak›c›l›k (verbal fluency), ça¤›rma belle¤i (recall memory),
iﬂleyen bellek (working memory), dikkati kayd›rabilme
yetisi (attention shift ability), planlama yetisinde azal-
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ma saptanm›ﬂt›r. Bu olgulardaki biliﬂsel bozulma nitelik ve nicelik yönünden Alzheimer hastal›¤› ya da Lewy
cisimcikli demans gibi demanslarda gözlenen ö¤renme
kapasitesindeki azalmadan farkl›d›r. Erken ve geç baﬂlang›çl› olgular aras›nda biliﬂsel iﬂlevlerdeki bozulma
yönünden fark izlenmemiﬂtir, iki grupta da ayn› oranda iﬂlev kayb› bulunmuﬂtur (17).
ﬁizofrenik bozukluk entelektüel bozulma ile birliktedir. Ancak nöropsikolojik ve nöropatolojik çal›ﬂmalar,
ﬂizofrenik bozuklukta biliﬂsel iﬂlevlerde özgün bir bozulma ya da nörodejenerasyona iﬂaret etmemektedir.
Buna ek olarak erken ve geç baﬂlang›çl› olgular aras›nda nöropsikolojik testlerde bir farkl›l›k gösterilememiﬂtir (17).

Beyin görüntüleme
Geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni ile çal›ﬂmaya baﬂlarken iki
model ortaya konmuﬂtur (5). ‹lk görüﬂ geç baﬂlang›çl›
ﬂizofrenide izlenen de¤iﬂikliklerin yaﬂa ba¤l› de¤iﬂikliklerin yans›mas› oldu¤unu ileri sürmektedir. ‹kinci görüﬂe göre geç baﬂlang›çl› olgular erken baﬂlang›çl› olgular›n organik fenokopileridir. Beyin görüntüleme, bu modelleri test etmeye uygun bir çal›ﬂma alan›d›r. Ancak
yap›lan çal›ﬂmalar farkl› içleme ve d›ﬂlama ölçütleri taﬂ›maktad›r, hastal›¤›n baﬂlang›ç yaﬂlar› de¤iﬂkendir, organik patolojiyi ne oranda d›ﬂlad›klar› farkl›l›k göstermektedir. Bunun yerine az say›da fakat homojen olarak seçilmiﬂ, eﬂleﬂtirilmiﬂ sa¤l›kl› kontrol grubu içeren,
çok merkezli çal›ﬂmalar gereklidir. Beyin görüntüleme
çal›ﬂmalar› geliﬂimsel ve dejeneratif süreçlerle ay›r›m›
ortaya koyabilecek nöropatolojik çal›ﬂmalarla desteklenmeli ve olgular biliﬂsel iﬂlevler yönünden izlenmelidir. Erken baﬂlang›çl› ﬂizofreni olgular› ya da affektif bozukluklu olgular ile yap›lacak kontrollerle spesifite artt›r›lmal›d›r. Bu alanda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na
göre geç baﬂlang›çl› ﬂizofreniye spesifik bir beyin lezyonu ya da etiyolojik anlam› olabilecek, klinikle uyumlu gösterilmiﬂ bir patoloji bulunmamaktad›r (13). Erken
ve geç baﬂlang›çl› ﬂizofrenide yap›sal beyin anormallikleri bulunmaktad›r. Her iki durumda gösterilen de¤iﬂiklikler ayn› hastal›¤a aittir ve ortak bir etiyopatogeneze
iﬂaret etmektedir. Erken baﬂlang›çl› olgularda nörogeliﬂimsel sürece iliﬂkin anormallikler, geç baﬂlang›çl› olgularda nörodejeneratif sürece iliﬂkin anormalliklere karﬂ›l›k gelmektedir.

Reseptör çal›ﬂmalar›
Yaﬂl› olgular›n niye daha düﬂük doz antipsikotik gerektirdikleri, fakat ayn› zamanda niye daha s›k yan etki geliﬂtirdikleri yeterince net de¤ildir. Yaﬂl›larda ilaçlar›n emilimi, da¤›l›m›, karaci¤er metabolizmalar›, renal
at›l›mlar›, yar› ömürleri ve kararl› durum konsantrasyonlar› de¤iﬂim göstermektedir. Bu farmakokinetik ve
farmakodinamik de¤iﬂiklikler yan etkileri aç›klayabilirse de daha düﬂük dozlarda antipsikotik etkinlik için reseptör düzeyinde de baz› de¤iﬂiklikler olmal›d›r (17).
Roberts ve Tumer 1988’de artan yaﬂla birlikte dopamin reseptörlerinin iﬂlevinin de¤iﬂti¤ini ve reseptör
say›s›n›n azald›¤›n› ileri sürmüﬂlerdir (27). Postmortem
çal›ﬂmalarda yaﬂla birlikte reseptör say›s›nda bir azalma oldu¤u bildirilmiﬂ, fakat reseptör afinitesinin de¤iﬂti¤ine iliﬂkin bir kan›t sa¤lanamam›ﬂt›r (13). PET ve
SPECT ile yap›lan nöroreseptör ba¤lant› çal›ﬂmalar›n›n
hiçbirinde 50 yaﬂ›n üzerinde olgu bulunmamaktad›r ve
yaﬂ ortalamas› 24.2 gibidir. Bu k›s›tl›l›kla birlikte yöntemsel farkl›l›klar› olan, D2 reseptör say›s›n›n yaﬂla
azald›¤›n› gösteren PET ve SPECT çal›ﬂmalar›nda bu
azalman›n her dekat için %4-8 oran›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir (14). Volkow dopamin reseptörlerinin kayb›n›n
40 yaﬂ›n alt›nda baﬂlad›¤›n› ve ilerleyici oldu¤unu ileri
sürmüﬂtür (1996). D2 reseptör kayb›n›n tüm yaﬂ gruplar›nda motor ve biliﬂsel iﬂlevlerdeki kay›pla do¤rusal
bir iliﬂki içinde oldu¤u gösterilmiﬂtir (17).
Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre bireysel farkl›l›klar
bulunmas›na ra¤men yaﬂl›larda genç ve sa¤l›kl› bireylerin yar›s› ya da üçte ikisi kadar dopamin reseptörü
bulunmaktad›r. Böyle bir nöronal iﬂlev kayb› fizyolojik
ve farmakolojik önem taﬂ›maktad›r. Ayn› zamanda
yaﬂl› ve ﬂizofrenik bozukluklu olgularda bu durumun
nas›l oldu¤u sorusunu akla getirmektedir. Öyle ki hem
genç olgularda hem de geç baﬂlang›çl› ﬂizofrenide dopamin reseptör say›s›n›n artt›¤› bilinmektedir (17). Ancak D2 reseptörlerini d›ﬂar›da b›rakan radyoaktif ajanlarla yap›lan çal›ﬂmalarda böyle bir art›ﬂ gösterilememiﬂtir (13). D2 reseptörlerinde bazaldeki görece art›ﬂa
ra¤men ﬂizofrenili olgulardaki reseptör kayb› da sa¤l›kl› bireylerde oldu¤u gibidir (16). Buna göre yaﬂl› ﬂizofreni bozukluklu olgular eﬂleﬂtirilmiﬂ sa¤l›kl› kontrollerinden daha çok say›da, fakat genç ﬂizofrenik bozukluklu
olgulardan daha az say›da dopamin reseptörüne sahiptir. Bu durumun birincil sonucu yaﬂl› olgularda antipsi-
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kotik etkiye artm›ﬂ duyarl›l›kt›r. Antipsikotik etkinlik
için %50’nin üzerinde dopamin reseptör doygunlu¤u
gerekmektedir. Yaﬂl› olgularda azalm›ﬂ reseptör say›s›na karﬂ›l›k ilac›n etkili ekivalan plazma düzeyi gençlerde oldu¤u gibidir. Dolay›s›yla yaﬂl› olgularda ya iﬂgal
edilen reseptör say›s› daha fazlad›r, ya reseptör kapasitesi daha azalm›ﬂt›r ya da her iki durum birlikte bulunmaktad›r. Bunu yeni çal›ﬂmalar gösterecektir (17).

Çok geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni benzeri
psikoz
Bu hastalar, ﬂizofreninin çekirdek semptomlar›n›
bulunduran ve bu semptomlar› ilk kez 60 yaﬂ›n üzerinde ortaya ç›kan olgulard›r (5,13). Çok geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni benzeri psikozlar fenotipik olarak erken baﬂlang›çl› olgularla benzerlikler göstermekte, Alzheimer hastal›¤› gibi organik psikozlar›n özelliklerini göstermemektedir. Ancak bu hastal›klarla benzer risk etkenlerini ve nörodejeneratif etiyolojiyi paylaﬂmaktad›r. Nöropsikolojik testler ve beyin görüntüleme yöntemleri
ilerleyici biliﬂsel bozulmay› ya da fokal beyin lezyonlar›n› gösterememiﬂ, aksine erken baﬂlang›çl› ﬂizofrenidekine benzer bir biliﬂsel bozulma ve yap›sal de¤iﬂiklikler gösterilmiﬂtir. Geç Baﬂlang›çl› ﬁizofreni Grubu bu
bozuklu¤un nörogeliﬂimsel bir etiyolojisi olan erken
baﬂlang›çl› ﬂizofreninin organik bir fenokopisi oldu¤unu
ileri sürmektedir (1999) ve ‘’ﬂizofreni benzeri’’ terimini
önermektedir. Beyaz cevherdeki lokalize vasküler de¤iﬂikliklerin gösterilmesi ve uzunlamas›na nöropsikolojik izlemle ayr›ﬂt›r›lacak olgular patofizyolojik ve etiyolojik etkenleri anlamaya yard›mc› olacakt›r. Yazarlar
buna ek olarak geç baﬂlang›çl› olgularda ﬂizofrenik fenokopinin geliﬂimsel nöral substrat›n› tan›mlaman›n,
erken baﬂlang›çl› olgularda nörogeliﬂimsel bozuklu¤un
do¤as›n› ve anatomisini anlamak için önemli bir model
olaca¤› görüﬂünü savunmaktad›rlar (13).
Klinik görünüm. Bu olgularla ilgili ilk bildiriler kötülük görme sanr›lar› ve iﬂitsel varsan›lar üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r (1,2,12). Daha sonraki çal›ﬂmalarda çekirdek belirtilerin ilk s›ra belirtileri oldu¤u fikri ve alg› bozukluklar› ile yap›sal düﬂünce bozukluklar› üzerinde
durulmuﬂtur. 1991 y›l›nda Howard bu olgularda en s›k
kötülük görme sanr›lar›n›n (%84.2) ve iﬂitsel varsan›lar›n (%70) gözlendi¤ini, iﬂitsel varsan›lar›n olgular›n yar›s›nda üçüncü kiﬂi ve emir veren sesler niteli¤inde oldu-
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¤unu, di¤er sanr› tiplerinin de görüldü¤ünü, ancak ilk
s›ra belirtilerinin sadece %20 oran›nda ve yap›sal düﬂünce bozuklu¤unun ise çok ender görüldü¤ünü bildirmiﬂtir (5). Bu noktadaki anlaﬂmazl›k, yaﬂ s›n›r› ile ilgili
kesme noktas›n›n çal›ﬂmalarda farkl› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Yap›sal düﬂünce bozuklu¤u yaﬂla ters
orant›l› olarak gözlenen bir bulgudur. Bizar sanr›lar›n
s›kl›¤›n›n ise göreceli olarak artt›¤› belirtilmektedir.
Görsel varsan›lar›n s›kl›¤› konusunda çeliﬂkili sonuçlar
bildirilmiﬂtir. Howard ve Lewy bu grupta görsel varsan›lar›n %40 oran›nda görüldü¤ünü, bunlar›n organik
psikozlardakinden daha az organize, daha dirençli ve
daha stabil (bilinç düzeyindeki dalgalanmalardan daha
az etkilenen) oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. En s›k tekrar
edilen bulgu ise negatif belirtilerin geliﬂiminin çok ender olmas›d›r (5,17).
S›kl›k. Yayg›nl›k %0.1-1.6 olarak bildirilmiﬂtir (21).
Baz› çal›ﬂmalarda %4 gibi yüksek oranlar da bulunmuﬂtur (18). Daha yeni çal›ﬂmalarda yayg›nl›k 100 binde 1025 olarak bildirilmektedir (13).
Risk etkenleri. Genetik etkenler erken eriﬂkinlikte
baﬂlayan olgular için en önemli risk etkeni iken, az say›daki kontrollu çal›ﬂmada yaﬂla birlikte, ailesel yüklülü¤ün azald›¤›na dikkat çekilmiﬂtir (5). 60 yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan psikozlar için kad›n olmak en önemli risk
etkenidir (9). Bu gruptaki olgular›n %86’s› kad›nd›r. ‹leri
yaﬂ ise hem kad›n hem erkek olgularda organik olmayan ve duygudurum bileﬂeni olmayan psikozlar için
risk etkenidir (17). Ayr›ca yaﬂa ba¤l› olarak dejeneratif
süreçler gibi baﬂka risk etkenleri de söz konusudur.
Ancak bu olgular›n organik beyin hastal›¤› oldu¤una
dair çok az kan›t vard›r.
Organik beyin hastal›¤› m›? Psikotik bozukluk organik etkenlerle ilgili oldu¤unda, ilk atakta bunu saptaman›n zor oldu¤u düﬂünülmektedir. Ancak uzun süreli izlemde böyle olgular ender olarak görülmektedir.
Kay ve Roth, 1961 y›l›nda geç parafrenili olgularda etiyolojide genel t›bbi durumu %21 oran›nda göstermiﬂlerdir (2). Post 1966’da bu oran› %5 olarak bildirirken,
%2 oran›nda olguda genel t›bbi durumun Alzheimer
hastal›¤› ya da serebrovasküler hastal›k oldu¤unu belirtmiﬂtir (11). Ayn› y›l Blassed, senil plaklar›n geç parafrenili olgularda yaﬂl› ve depresif bozukluklu ve sa¤l›kl›
kontrollerden fazla olmad›¤›n› bildirmiﬂtir. Bu olgularda
üç y›ll›k izlemde iﬂlevsel demans tan›s› alan olgular›n
oran› %27 olarak bulunmuﬂtur (8). Miller, 45 yaﬂ›n üze-
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rinde baﬂlayan demans tan›s›n›n d›ﬂland›¤› geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni olgular›nda beyaz cevherde hiperintensiteler göstermiﬂtir. Bu oran hasta grubunda %42, sa¤l›kl› kontrol grubunda %8 olarak bildirilmiﬂtir. Geniﬂ yama
tarz›ndaki bu lezyonlar frontal ve temporal lobta dört
ve alt› kat daha fazla izlenmiﬂtir. Fokal beyin lezyonlar› sa¤l›kl› kontrollerdeki gibi bulunmuﬂtur (24). Beyinde
fokal lezyonlar erken baﬂlang›çl› olgular için daha karekteristiktir.
Tan›. Roth ve Morrisey (1952), ﬂizofreni terimi yerleﬂene dek 55-60 yaﬂlar›nda baﬂlayan, varsan› ve sanr›larla karekterli, ancak dezoryantasyon ya da duygudurum bozukluklar›n›n eﬂlik etmedi¤i psikoz olgular›na
‘’geç parafreni’’ demiﬂlerdir (10). Avrupal› psikiyatristler
ICD s›n›flamas› yay›nlanana kadar bu terimi kullanmaya devam etmiﬂlerdir. Bugün ne ICD-10 ne de DSM-IV,
geç baﬂlang›ç kategorisini kullanmamaktad›r. Önerilen
tan› kategorileri aras›nda 60 yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan
ﬂizofrenik bozukluk için ‘’çok geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni
benzeri psikoz’’ bulunmaktad›r.

Tedavi
Öncelikle bu olgular›n bulunduklar› ortamda tedavi
edilmelerinin çok uygun olaca¤› üzerinde durulmaktad›r (13). Bu yerler gündüz hastaneleri ya da u¤raﬂ evleri olabilir. Bunun sosyal deste¤in ve ilaç tedavisinin baﬂar› ﬂans›n› art›raca¤› söylenmektedir. Di¤er günlerde
bir psikiyatri hemﬂiresinin ziyareti yeterli olabilir denmektedir. Ancak baz› durumlarda bu kiﬂilerin evlerinde
kalmas›, zaman zaman stresli, üzgün, eksite ya da hostil tav›rlar› nedeniyle çevrelerince istenmeyebilir. Antipsikotik tedavi aç›k uçlu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre çok düﬂük dozda, genç eriﬂkinlerde kullan›lan dozun
%10-25’ i kadar önerilmektedir (5,13). Depo formlar tedavi süreklili¤i ve yap›lacak ziyaretlerin s›kl›¤›n› azaltmak aç›s›ndan avantaj sa¤lasa da yan etkiler aç›s›ndan
risk getirece¤inden, uyum sorunu yoksa önerilmemektedir. EPS (ekstrapiramidal sistem) ve ortostatik hipotansiyon gibi yan etkiler atipik antipsikotik ilaçlar› tipik
antipsikotik ilaçlar›n önüne geçirmektedir. Bu hastalarda oldukça yo¤un olan kötülük görme sanr›lar›, istenmeyen etkileri daha önemli hale getirmektedir. 0.5
mg/gün baﬂlan›p, gün aﬂ›r› 0.5 mg art›r›larak, maksimum 1.5-2 mg/gün kullan›lan risperidon bu olgularda
iyi tolere edilmektedir. Klinik deneyimler istenmeyen

sedasyonun, olanzapinle risperidondan daha fazla ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir (26). Parkinson hastal›¤›
gibi dopaminomimetiklerle tedavi edilen olgularda 2.5
mg/gün ile baﬂlan›p, maksimum 7.5-10 mg/gün kullan›lan olanzapin Parkinson hastal›¤› semptomlar›na ve
EPS semptomlar›na yararl› bulunmuﬂtur. Atipik ilaçlar›n
depo formlar› bu olgular için en iyi seçenek olacakt›r
(13). Son olarak bu olgular geri dönüﬂümsüz yan etkiler için risk taﬂ›maktad›rlar ve s›k izlenmelidirler. Süre
olarak 6 haftal›k kontroller önerilmektedir. Bu baz›
semptomlar›n ortaya ç›kmas›, kontrol alt›na al›nmas›
ve yan etkilerin de¤erlendirilmesi için uygun bir zaman
aral›¤›d›r.

TARTIﬁMA
Uluslaras› Geç Baﬂlang›çl› ﬁizofreni Grubu bu konuyla ilgilenen ve çal›ﬂan dört araﬂt›rmac› taraf›ndan (Robert Howard, Peter V. Rabins, Mary V. Seeman ve Dilip
V. Jeste, 1999) oluﬂturulmuﬂtur. Bu grubun ortak görüﬂü,
40 yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan ﬂizofreni olgular›n› içeren
‘’geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni’’ ve 60 yaﬂ›n üzerinde baﬂlayan
ﬂizofreni olgular›n› içeren ‘’çok geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni
benzeri psikoz’’ tan›lar›n›n geçerlili¤i oldu¤udur (13).
ﬁizofreninin erken eriﬂkinlik, orta yaﬂ ve ileri yaﬂ
pikleri farkl› kad›n/erkek oranlar› göstermektedir. Kad›n cinsiyeti geç baﬂlang›çta daha s›kt›r (17,23). Erken
ve geç baﬂlang›çl› olgular klinik görünümleri yönüyle
farkl› olmaktan çok benzerdir, ancak geç baﬂlang›çl› olgularda yap›sal düﬂünce bozuklu¤u ve duygudurumda
küntlük yayg›nl›¤› daha düﬂük, görsel varsan› yayg›nl›¤› daha yüksektir (6,7,14,17,23). Erken ve geç baﬂlang›çl› olgular aras›nda biliﬂsel bozulman›n tipi ve ﬂiddeti
yönünden fark bulunmam›ﬂt›r (17). Beyin görüntüleme
çal›ﬂmalar› baﬂlang›ç yaﬂ›ndan ba¤›ms›z sonuçlar vermiﬂtir (13). Ailesel yüklülük erken baﬂlang›çl› olgularda
daha s›kt›r (5).
Avrupal› psikiyatristler geç baﬂlang›çl› ﬂizofreni tan›s›na destek vermekle birlikte bunun erken baﬂlang›çl›
ﬂizofreniden fark›na iliﬂkin kan›tlar istemektedir. Amerikan bak›ﬂ aç›s› ise bu tan›lar›n gerçekten ﬂizofreninin
bir formu olup olmad›¤› üzerinde durmaktad›r. Çok geç
baﬂlang›çl› ﬂizofreni benzeri psikozlarda ilerleyen yaﬂla
do¤rusal bir iliﬂki içinde, olgular aras›ndaki heterojenitenin artt›¤› belirtilmektedir (5).
ﬁizofreni erken ya da geç baﬂlang›çl› olsun, karakte-
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rolojik olarak heterojen bir bozukluktur. Bu nedenle
tan›land›r›l›p s›n›fland›r›lmas›nda oldu¤u gibi, etiyoloji
ve patofizyolojisinin ayd›nlat›lmas› da baz› güçlükler
taﬂ›maktad›r. Ayn› nedenle özgün ve yeni tan›lar ve s›n›flamalar sunman›n yarar›na inan›lmaktad›r. Etiyoloji
ve patofizyolojiye iliﬂkin bilinmeyenler, epidemiyolojik,
semptomatolojik ve tedaviye yan›t de¤iﬂkenlerindeki
farkl›l›klarda gizli olabilir. Baﬂlang›ç yaﬂ›, bu anlamda
nedensel risk etkenleri yönünden en önemli de¤iﬂken
gibi durmaktad›r.
Etiyolojik ve patofizyolojik süreçler merkezi sinir
sisteminin yaﬂa ba¤l› de¤iﬂiklikleri ile farkl›laﬂabilir ya
da benzer semptomlar farkl› etiyopatolojik süreçlerin
sonunda ortaya ç›k›yor olabilir. Hem geliﬂimsel hem de
dejeneratif süreçler, spesifik beyin bölgelerinde etki
ediyor olabilir. Bu etiyolojiyi ayd›nlatmada önemli bir
nokta olabilir.
Di¤er taraftan ﬂizofreni nörogeliﬂimsel bir bozukluktur. Nöral a¤da hatal› kurulan ba¤lant›lar, aberasyonlar
ya da sinyallerin iletisini bozan oluﬂumlar ﬂizofreni
semptomlar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›na neden olmaktad›r. Hatal› ba¤lant›lar alg›lar›n ya da affektlerin yanl›ﬂ yorumlanmas›na neden olur, bu sanr›lar için öne sürülen varsay›md›r. ‹çsel ve d›ﬂsal uyaranlar›n ayr›ﬂt›r›lmas›ndaki
güçlükler olas›l›kla varsan›larla sonlanmaktad›r. Sis-

temde bir yavaﬂlama ya da duraksaman›n sonucu
blok, konuﬂmada fakirleﬂme, içe kapanma gibi negatif
belirtileri do¤uruyor olabilir. Ancak psikoz geç olarak
ortaya ç›kt›¤›nda beyinde nöral dokular kaybedilmeye
baﬂlam›ﬂ, geliﬂimin proliferatif faz› sona ermiﬂtir. Nöral
a¤da ba¤lant›lar›n hatal› kurulmas› (misconnection) ile
ba¤lant›lar›n bozulmas› (disconnection) ayn› ﬂey de¤ildir. ‹kincisi nörodejeneratif süreçlerle iliﬂkilidir. Ruhsal
hastal›¤›n etiyolojisi ve patofizyolojisi farkl› iki tipi klinik olarak benzer belirti ve bulgulara karﬂ›l›k gelebilir.
Bu bak›ﬂ aç›s›yla etiyolojisi ve patofizyolojisi farkl› olan
geç baﬂlang›çl› psikotik bozukluk ile ﬂizofreninin iki ayr› durum oldu¤u ve geç baﬂlang›çl› psikoza ﬂizofreni
denmemesi gerekti¤i de düﬂünülebilir.
Geç baﬂlang›çl› ﬂizofreninin etiyolojisi ve patofizyolojisi gerçekten farkl› m›d›r, geç baﬂlang›çl› psikotik bozukluk ile ﬂizofreni iki ayr› durum mudur ve geç baﬂlang›çl› psikoza ﬂizofreni denmeli midir? Sonuç olarak
epidemiyolojik aç›dan çok merkezli, semptomatolojik
aç›dan ilk ataklar›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›, patofizyolojik aç›dan özgün biliﬂsel modellerin test edildi¤i, beyin görüntülemenin “disconnection” ve “misconnection” üzerine yo¤unlaﬂt›¤›, uzunlamas›na gidiﬂte farmakolojik ve
psikolojik tedavilerin etkinli¤ini araﬂt›ran çal›ﬂmalara
ihtiyaç vard›r.
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