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ÖZET:

ABSTRACT:

Kolloid kist operasyonuna ba¤l› apatinin bromokriptin
ile tedavisi: bir olgu sunumu

Apathy due to colloid cyst operation treated with
bromocriptine: a case report

Apati, motivasyon kayb›na ba¤l› olarak amaca yönelik eylemlerin anlaml› ölçüde azalmas›d›r. Bir semptom ya da bir sendrom olarak gözlenebilir. Özellikle frontal bölge ve bazal ön beyin sistemlerindeki etkilenmelerden sonra ortaya ç›kt›¤› belirtilmektedir. Apatinin nörofarmakolojisi oldukça karmafl›k olup ortaya ç›k›fl›nda birçok nörotransmitter
ve nöromodülatörün rol oynad›¤› düflünülmektedir. Tedavisinde ise
amantadin, amfetamin, bupropion, bromokriptin, metilfenidat, levodopa/karbidopa gibi dopaminerjik ilaçlar kullan›lmaktad›r. Bu yaz›da
beynin 3. ventrikülündeki kolloid kistin opere edilmesine ba¤l› olarak
ortaya ç›kan bir apati olgusunun bromokriptin ile tedavisi sunulmufltur. K›rk dört yafl›nda olan bir kad›n hastada, operasyon sonras›nda
tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk ve apati belirtileri ortaya
ç›km›flt›r.Obsesif kompulsif bozuklu¤un tedavi edilmesine karfl›n; apati belirtilerinde de¤ifliklik olmam›flt›r. Apati belirtileri bromokroptin bafllanmas› ve kademeli olarak art›r›lmas› ile tedavi edilmifltir.

Apathy is characterised by clinically significant decrease in goal
directed act, due to lack of motivation. Apathy could be seen both as a
symptom of other syndromes or as a syndrome per se. It has been
reported that, apathy is caused by affected especially frontal and basal
fore brain systems. Neuropharmacology of apathy is very complicated
and many neurotransmitters and neuro-modulators can play a part in
apathy. Dopaminergic drugs like amantadine, amphetamine,
bupropion, methylphenidate, levodopa/carbidopa have been used in
the treatment of apathy. In this case report, treatment of apathy due to
colloid cyst operation with bromocriptine is presented. Treatment
resistant obsessive compulsive syndrome and apathy symptoms were
emerged after the operation of colloid cycstectomy in a 44 years old
female patient. Although obssesive compulsive disorder was treated;
there was not any change in apathy symptoms. Apathy symptoms
were treated by gradually increasing bromocriptine.

Anahtar sözcükler: Apati, kolloid kist, bromokriptin

Key words: Apathy, colloid cyst, bromocriptine

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007;17:138-141

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007;17:138-141

G‹R‹fi

A

Apatide görülen amaca yönelik düflünce, davran›fl ve duygusal d›flavurumda azalma birçok bedensel ve ruhsal hastal›kta görülebilir, ancak apatide
amaca yönelik etkinliklerin her üçündeki azalma eflzamanl›d›r (3). Apatide
amaca yönelik etkinliklerdeki azalmaya
biliflsel ifllevlerdeki bozuklu¤un da efllik
etti¤i ve apati fliddeti ile iliflkili oldu¤u
gösterilmifltir (4).
Apati beynin korteksini ya da subkortikal alanlar›n› etkileyen hastal›k ve
yaralanmalarda oldukça s›k görülmektedir. Alzheimer hastal›¤›nda görülme
s›kl›¤› %37-86.4, travmatik beyin hasarlar›nda %46.4-71.1 olarak bildirilmektedir. Beynin korteksini etkileyen durumlarda apatinin ortalama %60, subkortikal
bölgelerin etkilenmesi sonras›nda %40
ortaya ç›kabilece¤i belirtilmektedir (4).
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pati, motivasyon kayb›na ba¤l›
olarak amaca yönelik eylemlerin anlaml› ölçüde azalmas›d›r
(1). Apatinin duygusal, biliflsel ve davran›flsal (motor) boyutlar› vard›r. Örne¤in
üretkenlikte azalma, giriflim eksikli¤i
apatinin davran›flsal bulgular›d›r. Apatinin biliflsel bulgular› ilgi eksikli¤i, gelece¤e yönelik plan yapma yetersizli¤i,
duygusal bulgular› ise yüzeyel duygulan›m ve kay›ts›zl›kt›r (1,2). Apati bir
semptom ya da bir sendrom olarak
gözlenebilir. Klinik görünümde motivasyon eksikli¤i belirleyici özellikse apati
sendromu; deliryum ya da depresyon
gibi klinik durumlara efllik eden motivasyon kayb› belirleyici özellikse semptom olarak adland›r›l›r (1).
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Apati ve depresyon klinik aç›dan birçok benzerlik
içermektedir. Ancak apati her zaman depresyona efllik
etmemektedir. Alzheimer hastalar› ile yap›lan bir çal›flmada apati %37 saptan›rken, hastalar›n %24’ünde depresyon tan›s› konulmufltur (5). Benzer bir çal›flmada da
Parkinson hastalar›n›n %42’sinde apati saptan›rken,
hastalar›n %30’unda depresyon tan›s› konulmufltur (6).
DSM IV’te bedensel ya da nörolojik olaylar nedeniyle ortaya ç›kan apati “Genel T›bbi Duruma Ba¤l› Olan Kiflilik De¤iflikli¤i” bafll›¤› alt›nda s›n›fland›r›l›r (7).
Apati ile nörolojik lezyonun yerleflimi aras›ndaki
iliflki birçok vaka sunumu ile tan›mlanm›flt›r. Özellikle
medial frontal korteksi etkileyen nörolojik olaylar sonras› ortaya ç›kan apati; dorsolateral frontal korteksin,
talamusun anterior ve medial çekirde¤inin, striatumun
(substansia nigra, kaudat globus pallidus) ve amigdalan›n etkilenmesi sonras›nda da görülebilir (8). Bu anatomik bölgelerin etkilenmesi motivasyonu, lökomotor ve
sensorimotor yan›t› düzenleyen nigrostriatal ve mezokortikolimbik sistemin zarar görmesine neden olur.
Nöroanatomik olarak etkilenen bu sistemlere nörofarmakolojik aç›dan bak›ld›¤›nda; her iki sistemdeki temel
nörotransmiterin dopamin oldu¤u dikkati çeker (9).
Apatinin temelde frontal bölge ve bazal ön beyin
sistemlerindeki etkilenme sonras› ortaya ç›kt›¤›n›n belirtilmesine karfl›n, nörofarmakolojisi oldukça karmafl›k
olup; birçok nörotransmitter ve nöromodülatörün rol
oynad›¤› düflünülmektedir. Tedavisinde ise amantadin,
d-amfetamin, bupropion, bromokriptin, metilfenidat,
levodopa/karbidopa gibi dopaminerjik ilaçlar; dekstrometanfetamin ve metil fenidat gibi stimulanlar; bupropion ve venlafaksin gibi antidepresanlar ve modafinil,
donepezil, galantamin gibi di¤er psikotroplar kullan›lmaktad›r (10,11).
Bu yaz›da kolloid kist operasyonuna ba¤l› ortaya ç›kan ve bromokriptin tedavisine iyi yan›t veren bir apati olgusu sunulup, bu olgu üzerinden apati kavram› ve
tedavisi tart›fl›lm›flt›r.

OLGU SUNUMU
Ocak 1990 tarihinde bafl a¤r›s› ve bulant› yak›nmalar› ile beyin cerrahi poliklini¤ine baflvuran 44 yafl›ndaki kad›n hastan›n; nörolojik bak›s›nda bilateral
Babinski ilgisizli¤i d›fl›nda patolojik bulgu saptanmam›flt›r. Ancak çekilen bilgisayarl› beyin tomografisinde

3. ventrikülde kitle saptanm›fl ve 3. ventriküldeki kolloid kist sa¤ frontal-transkortikal operasyonla ç›kar›lm›flt›r. Operasyon sonras› 400 mg/gün karbamazepin
ile taburcu edilen hastan›n, yap›lan poliklinik kontrollerinde nörolojik muayenesinde ve EEG’sinde patoloji
saptanmam›flt›r. Kolloid kist operasyonundan yaklafl›k
6 ay sonra gördü¤ü her fleyi (perdedeki flekiller, direkler, arabalar vb gibi) sayma fleklinde kompulsiyonlar›,
anhedoni ve psikomotor retardasyon belirtileri ortaya
ç›km›flt›r. Bu yak›nmalarla psikiyatri poliklini¤inde Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tan›s› konularak hastaya etkin doz ve sürelerle farkl› antidepresan tedaviler
(klomipramin, amiltriptilin, maprotillin, fluoksetin) uygulanm›fl, ancak yan›t al›namam›flt›r. Nisan 1991’de
Psikiyatri Klini¤ine yat›r›lm›fl, OKB tan›s› ile klomipramin dozu 250 mg/güne kadar art›r›lm›fl ve k›smen düzelme ile taburcu edilmifltir. Hasta 5 ay klomipramin
kullanmas›na karfl›n belirgin yarar görmemifltir.
Haziran 1994’te unutkanl›k, isteksizlik, s›k›nt› hissi,
hareketlerinde yavafllama, sayma kompulsiyonlar›,
kendine ve efline bak›mda yetersizlik ve çevreye karfl›
ilgisizlik yak›nmalar› ile tekrar Psikiyatri Klini¤i’ne yat›r›lm›flt›r. Biliflsel muayene ve testlerinde anl›k ve kal›c›
bellek bozuklu¤u saptanm›fl ve Manyetik Rezonans
Görüntülemesi (MRG)’nde, sa¤ ventrikülle iliflkili, frontal
lobun posterior kesiminde konveksiteye kadar uzanan
operasyon sekeli ve pronsefalik kist ile uyumlu görünüm saptanm›flt›r. Bu dönemde hastaya fluvoksamin
bafllanm›fl ve 200 mg/güne yükseltilmifl, Temmuz
1994’te taburcu edilmifltir, Kas›m 1994’e kadar obsesifkompulsif yak›nmalar›nda düzelme olmamas› nedeniyle fluvoksamin dozu 300 mg/güne kadar artt›r›lm›flt›r.
Mart 2000 tarihine kadar benzer yak›nmalar nedeniyle 7 kez daha psikiyatri klini¤inde yatarak ve taburculuk sonras›nda da poliklinik kontrolleri ile tedavisine
devam edilmifltir. Bu dönemde klomipramin, sitalopram, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, risperidon yeterli süre ve dozda kullan›lm›flt›r. Ancak yaflamdan
zevk almama, unutkanl›k, ev ifllerini yapamama, isteksizlik, halsizlik ve sayma kompulsiyonlar› gibi yak›nmalar›nda tam bir düzelme saptanmam›flt›r.
A¤ustos 2000’deki muayenesinde isteksizlik, ev ifllerini yapamama, motivasyon kayb›, banyo yapamama gibi yak›nmalar›n›n son 1 ayd›r artt›¤›; sayma kompülsiyonlar›n›n ise azald›¤› saptanm›fl olan hastan›n
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kullanmakta oldu¤u fluvoksamin, fluoksetin ve risperidon azalt›larak kesilmifl ve 1 mg/gün bromokriptin
bafllanm›flt›r. Bromokriptin 3 ay içerisinde 30 mg/güne
kadar art›r›lm›flt›r. Yak›nmalar›nda belirgin düzelme olmamas› ve bromokriptin dozunun yak›n gözlemle art›r›labilmesi amac›yla psikiyatri klini¤ine tekrar yat›fl› yap›lm›flt›r. Bu dönemde de isteksizlik, efline ve çocuklar›na karfl› ilgisizlik, sürekli uyuma iste¤i, bitkinlik yak›nmalar› saptand›. Evden ç›km›yor, komflular› ev ziyaretine gelir diye misafirli¤e gitmiyor, hayattan zevk alm›yor, ölmek istiyordu. Bitkinlik, üzüntü, keder ve çaresizlik, ifltah art›fl›, cinsel isteksizli¤i vard›. Yaklafl›k 1 y›ld›r, daha önce varolan sayma kompulsiyonlar›n›n sonland›¤›n› belirtiyordu. Fizik ve nörolojik bak›s› ola¤and›.
Laboratuar testlerinden hemogram, kan biyokimyas›,
tiroid fonksiyon testleri ve prolaktin düzeyi normal s›n›rlardayd›. 17 maddelik Hamilton Depresyon Ölçe¤i
puan› 17 (12); yönelim, dikkat, bellek, genel bilgi ve
yüksek biliflsel ifllevleri ölçen 29 soruluk K›sa Kognitif
Muayene ölçe¤i puan› 59 üzerinden 33 (13); 18 maddeden oluflan ve her soru için apatinin fliddetine göre 1
ile 4 puan verilen Apati De¤erlendirme Ölçe¤i (14) puan› 52 olarak saptand›.
Yat›fl›n›n 1. haftas›nda bromokriptin dozu 40
mg/güne, 2. haftas›nda 50 mg/güne art›r›lmas›na ve
özbak›m› ile ilgili ödevler verilmesine karfl›n yak›nmalar›nda belirgin düzelme olmad›. Üçüncü haftas›nda
doz 60 mg/güne art›r›ld›ktan sonra k›sa süreli iyi hissetme, iliflkilerinde art›fl saptand›. Hamilton Depresyon
puan› 12, Apati De¤erlendirme ölçe¤i puan› 48 olarak
saptand›. Hasta 25.12.2001 günü yak›nmalar›nda ›l›ml›
düzelme ile “Kolloid Kist Operasyonuna Ba¤l› Kiflilik De¤iflikli¤i; Apatetik Tip” tan›s› konularak ve psikiyatri poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Taburculu¤undan 2 ay sonraki poliklinik kontrolünde hastan›n 60
mg/gün bromokriptini düzenli kulland›¤›, bromokriptine ba¤l› herhangi bir yan etki yaflamad›¤› ve cinsel isteksizlik d›fl›ndaki tüm yak›nmalar›n düzeldi¤i görüldü.
Kendine bak›m› artm›fl, ev ifllerini yapabiliyor, efli ve
çocuklar› ile ilgilenebiliyordu. Sürekli uyuma iste¤i, bitkinlik ve yorgunluk yak›nmalar› düzelmifl, üzüntü, keder ve çaresizlik düflünceleri sonlanm›flt›. Hamilton
Depresyon Ölçe¤i puan› 6 olarak saptand›. Mart 2002
tarihinde tekrar de¤erlendirilen hastan›n cinsel isteksizlik yak›nmas› da kaybolmufltu ve Hamilton Depresyon Ölçe¤i puan› 2 idi.
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Hasta Mart 2002 tarihinden itibaren düzenli olarak
sadece 60 mg/gün bromokriptin kullanmaktad›r. Bu tarihten itibaren aral›kl› olarak psikiyatri poliklini¤inde
de¤erlendirilen hastan›n yak›nmalar›n›n tekrarlamad›¤›
görülmüfltür. Son olarak Aral›k 2005 tarihinde yeniden
de¤erlendirilmifl ve hastan›n Hamilton Depresyon Ölçe¤i puan› 3, Apati De¤erlendirme Ölçe¤i puan› 9 olarak
saptanm›flt›r.

TARTIfiMA
Bu olgu sunumunda kolloid kist operasyonundan
sonra sayma kompulsiyonlar› geliflen ve bu nedenle
OKB tan›s› alan ve uzun y›llar yeterli süre ve dozlarda
serotonerjik sistem üzerinden etkili antidepresanlar›n
kullan›lmas›na karfl›n düzelme gözlenmeyen, daha
sonra klinik tabloya egemen olan apatinin yüksek dozda bromokriptin ile baflar›l› bir flekilde tedavi edildi¤i
bir hasta bildirilmifltir. Yap›lan Pozitron Emisyon Tomografi (PET) çal›flmalar›nda OKB’si olan hastalarda dinlenme durumunda orbitofrontal korteks ve/veya bazal
gangliyonlarda hipermetabolik alanlar bulunmufltur.
Ayr›ca obsesif kompulsif semptomlar›n provoke edilmesi ile de sa¤ orbitofrontal kortekste hipermetabolizma saptanm›flt›r (15). Bu vakada kolloid kist operasyonundan 6 ay sonra ortaya ç›kan OKB, operasyon sekeline ba¤l› olarak sa¤ orbitofrontal korteks ve bazal
gangliyonlardaki etkilenmeyi düflündürmektedir.
Apatinin duygusal, biliflsel ve davran›flsal (motor)
boyutlar› olan bir sendrom ya da baflka bir klinik tabloya efllik eden bir belirti olup olmad›¤›n›n ayr›m›n›n
yap›lmas› tedavinin düzenlenmesi aç›s›ndan önemlidir.
Apati depresyona benzer belirtileri nedeni ile hem
konsültasyon-liyezon alan›nda çal›flan psikiyatristleri
hem de nöroloji ve nöroflirurji uzmanlar›n› ilgilendiren
bir bozukluktur. Biz bu vakada geliflmifl olan ve isteksizlik ve psikomotor yavafllamas›n›n kolloid kist ve
ameliyata ba¤l› “apati” belirtisi olabilece¤i düflüncesi
ile yüksek dozda bromokriptin ile tedavi ettik.
Apatinin farmakoterapisinde dopamin agonistlerinin
etkili oldu¤u bildirilmifltir (8). ‹laçlar›n yüksek dozlarda
kullan›m› gerekebilir. Bunlar›n etkileri ilac›n dozunun
yükseltilmesi ile do¤ru orant›l›d›r. Dopamin agonistlerinin yan etkilerinin tolere edilebilmesi için dozlar› oldukça yavafl yükseltilmelidir. Powell ve arkadafllar› travmatik beyin hasar›na ba¤l› motivasyon kayb› olan 11 has-
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tada bromokriptin tedavisi ile olumlu yan›t ald›klar›n›
bildirmifllerdir (16). Apatinin tedavisinde yüksek doz
bromokriptinin etkili oldu¤unu bildiren olgu sunumlar›
bulunmas›na karfl›n; son y›llarda bu alanda yap›lm›fl çal›flma bulunmamaktad›r. Biz hastam›z›n tedavisinde ko-

lay ulafl›labilirli¤i nedeniyle bromokriptini tercih ettik.
Apati tedavisinin en uygun yöntemi ise nöropsikiyatristleri, nöropsikologlar›, sosyal çal›flmac›lar›, mesleki u¤rafl terapistlerini, aile ve hastay› beraber içeren
multimodal tedavi yaklafl›mlar› olmal›d›r (10).
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